
Nabízíme pozemky pro výstavbu rodinných domů
Zastupitelstvo města schválilo prodej čtyř 
stavebních pozemků v lokalitě ulice Nová. 
Novinkou je způsob prode-
je. Kupující budou vybráni 
losováním z přihlášených 
zájemců, kteří si podali žá-
dost na příslušném formuláři. 
Poslední termín pro podání 
žádosti o koupi pozemků je 
pátek 7. června. „Již několik 
let byly pozemky určené pro 
výstavbu rodinných domů 
v Moravské Třebové prodá-
vány formou veřejné dražby. 
Časem se však ukázalo, že 
dražba má svá úskalí, které 
není možné ovlivnit. Dle zá-
kona o veřejných dražbách 
například není možné do 
dražební vyhlášky zakotvit 
předkupní právo. Z toho vy-
plývá, že dražitel může po-
zemek vydražit a následně 
přeprodat. Od losování pozemků si tedy 
slibujeme maximální transparentnost a rov-
nost podmínek pro všechny zájemce,“ vy-
světluje místostarosta Miloš Mička. 

Kupní cena pozemků (velikost od 
1 063 m2 do 1 366 m2) byla stanovena 

ve výši 520 Kč/m2 bez DPH. „Tuto část-
ku jsme se snažili nastavit tak, abychom 
případnou koupi umožnili co nejširšímu 
okruhu zájemců. Pokud by zastupitelstvo 
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Bytová výstavba v Moravské Třebové
V minulých vydáních zpravodaje se rozví-
řila diskuze nad stavem bytové výstavby 
v našem městě. Jaká je tedy realita? V sou-
časnosti je dokončena příprava čtyř parcel 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. 
Nová a dále v lokalitě ul. Strážnického, 
kde bude k dispozici 6 parcel. Jiné pozem-
ky aktuálně nejsou k dispozici a není při-
pravena ani jakákoliv forma dokumentace 
pro jejich přípravu. 
„V návaznosti na výše uvedené jsme zahr-
nuli do rozpočtu města na rok 2019 výda-
je na zpracování projektové dokumentace 
pro část území města Jihozápad. Součástí 
projektu bude rovněž návrh řešení úprav 
veřejného prostoru ulice Dr. Janského a je-

jího propojení s ulicí Dr. Loubala. Nyní se 
již zpracovává zastavovací studie, která 
řeší členění území na plochy určené pro vý-
stavbu bytových domů, plochy pro rodinné 
domy a rovněž způsob provedení technic-
ké infrastruktury a zejména komunikační-
ho propojení této části budoucí výstavby. 
Jedná s o zokruhování ulic Dr. Loubala, Dr. 
Janského a současně jejich propojení na 
křížení ulic Jiráskova a Svitavská,“ popisuje 
místostarosta Miloš Mička. K dispozici by 
tak mohlo být až 20 pozemků pro rodinné 
domy a rovněž pozemky pro bytové domy 
na tzv. developerskou formu výstavby. Rea-
lizace inženýrských sítí bude součástí návr-
hu rozpočtu města na rok 2020.

„Souběžně s touto aktivitou připravujeme 
zpracování územní studie na lokalitu Udán-
ský kopec, se kterou bylo rovněž počítáno 
v letošním rozpočtu. Součástí bude zpraco-
vání návrhu alternativního způsobu doprav-
ního napojení této lokality. V příštím roce 
by pak mohla navazovat projektová doku-
mentace inženýrských sítí, včetně etapiza-
ce vlastního provedení. Kromě uvedených 
aktivit zpracováváme přehled dalších ne-
movitostí (pozemků i objektů), které mohou 
být využity jak pro novou výstavbu nebo 
pro rekonstrukci například na startovací 
byty, sociální bydlení apod.,“ uzavírá sta-
rosta Tomáš Kolkop. O dalším postupu vás 
budeme průběžně informovat.                (vd)

města chtělo ve věci kupní ceny pozemků 
vycházet z celkových nákladů na přípra-

vu pozemků, vycházela 
by jejich kupní cena ve 
výši cca 1 000 Kč/m2,“ 
uvádí místostarosta.
Výběr kupujících bude 
proveden losováním za 
účasti notářky a komi-
se schválené zastupitel-
stvem města. Fyzická oso-
ba, která se bude chtít 
účastnit losování, uhra-
dí před losováním na 
účet města kauci ve výši 
50 000 Kč, a to nejpoz-
ději 7. června. Losování 
proběhne v pondělí dne 
10. června od 14:00 ho-
din v zasedací síni měst-
ského úřadu na nám. 
T. G. Masaryka v Mo-
ravské Třebové. Všechny 

potřebné informace, včetně formuláře žá-
dosti o koupi a podmínek pro losování, jsou 
k dispozici na webových stránkách města 
nebo u pracovnic odboru majetku města. 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 
2019 evidováno na trvalém pobytu 
celkem 10 012 občanů ČR. V průbě-
hu měsíce dubna 2019 se do Morav-
ské Třebové přistěhovalo 11 obyvatel, 
odhlásilo 15 obyvatel, zemřelo 10 ob-
čanů a narodilo se 5 dětí. V rámci Mo-
ravské Třebové v dubnu změnilo trvalý 
pobyt celkem 21 osob. Dle Odboru 
azylové a migrační politiky MVČR je 
v Moravské Třebové hlášeno 157 cizin-
ců s povolením k pobytu na území Čes-
ké republiky. Celkem je tedy v Morav-
ské Třebové k 30. 4. 2019 evidováno 
10 169 osob. V měsíci dubnu se usku-
tečnily 2 svatební obřady.

Moravskotřebovská univerzita třetího věku
Ukončení MTU3V
V dubnu skončil 19. ročník Moravskotřebov-
ské univerzity třetího věku. Přičteme-li k tomu 
ještě ročník nultý, pak proběhlo v našem měs-
tě celkem 20 ročníků. Stále se obnovovala té-
mata přednášek, přednášelo mnoho odborní-
ků a zajímavých osobností, obohacovali nás 

svými znalostmi a zkušenostmi a dali nám to 
nejlepší, co mohli. Jsme na to jako posluchači 
univerzity náležitě hrdí a děkujeme za to.
Dvacátý ročník skončil. Bohužel Marie Blaž-
ková odstoupila z postu organizátorky celé 
Moravskotřebovské univerzity třetího věku. 
Bude těžké ji nahradit, mohli jsme se všichni 
spolehnout, že vše bude zajištěné a zorga-
nizované. Na její bedra jsme vlastně vložili 

absolutně všechno a my, posluchači, jsme 
přicházeli vždy k hotovému. Jménem všech 
posluchačů ji děkuji za vše, co pro nás udě-
lala za 20 let života univerzity. Přejeme ji 
hlavně zdraví, spokojenost, pohodu a radost 
ze života.

Exkurze
I letos jsme s MTU3V ukončili ročník exkurzí. 
Tentokrát jsme zvolili za cíl Národní muzeum 
v Praze a Valdštejnský palác, v kterém sídlí 
Senát ČR. Nejprve nás nadchla Valdštejnská 
zahrada svou krásou květin, keřů, stromů, 
soch a plastik, unikátními stavbami, jako je 
nádherná trojosá stavba, tzv. SALA TERRE-
NA, a umělá jeskyně s krápníky /GROTTA/. 
Nejzajímavější z historického hlediska pro 
nás byla prohlídka Valdštejnského paláce. 
Díky příjemné a fundované průvodkyni jsme 
zhlédli nádherné sály, žasli, co dokázali 
umělci na začátku 17. století, kdy byl palác 
vybudován Albertem Václavem Eusebiem 
z Valdštejna. Byl to opravdu velký zážitek 
a jménem všech, kteří se výletu zúčastnili, dě-
kuji za finanční příspěvek městu Moravská 
Třebová, že nám to umožnili.

Marie Horálková (red. kráceno)

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Restaurování barokního kříže ul. 
Jiráskova

• RM schvaluje uzavření smlouvy o poskyto-
vání služeb komunikační platformy Mobilní 
rozhlas

Usnesení z jednání zastupitelstva 
města
• ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 

pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Nová v Moravské Třebové

• ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpoč-
tu města pro Program regenerace MPR 
a MPZ v roce 2019

• ZM uděluje Cenu města za rok 2018 otci 
Šebestiánovi (P. Pavel Šebestián Smrčina, 
OFM).

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Zdravé město Moravská Třebová
Zábavné dopoledne se složkami IZS
Prevence kriminality a strážníci Městské poli-
cie Moravská Třebová ve spolupráci se Zdra-
vým městem Moravská Třebová Vás zve na 
Zábavné dopoledne se složkami Integrova-
ného záchranného systému, které se koná ve 
čtvrtek 20. června od 9:00 do 12:00 hod. 
na Knížecí louce v blízkosti Brány času. Zde 
budou k vidění ukázky techniky výzbroje 
a výstroje policejních jednotek, hasičského 
záchranného sboru a zdravotnické záchran-
né služby. Uvidíte ukázky aktivit jednotli-
vých organizací města, jako jsou Dům dětí 
a mládeže Moravská Třebová, OS Bonanza 
a Charita Moravská Třebová. Dále můžete 
navštívit promostanoviště VZP. V 9:30 hod. 

si nenechte ujít ukázku policejních psovodů. 

Mladé fórum
Ve středu 17. dubna ožilo nádvoří moravsko-
třebovského zámku prvním ročníkem Mladé-

ho fóra. Příjemného 
setkání na nádvoří 
zámku se zúčastni-
lo 13 odvážných 
mladých občanů, 
kteří diskutovali s garanty ze spolku Žijeme 
Třebovou, z.s., dále se starostou a místosta-
rostkou našeho města. Mladí u tematických 
stolů vyjádřili svá přání a návrhy ke zlepše-
ní jejich života ve městě, ze kterých vzešlo 
celkem 10 nejdůležitějších přání, o kterých 
hlasovali v ověřovací anketě, která proběh-
la pouze na Facebooku města. S výsledným 
pořadím Vás budeme informovat.

Barbora Dudíková,  
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Společenská rubrika – duben 
Své významné životní jubileum osla-
vili tito občané:
80 let – Zatloukalová Jaroslava
85 let – Pospíšilová Marie, Slaninová Libuše 
90 let – Hainzová Ludmila
93 let – Janků Alena
95 let –  Halbrštátová Jarmila, Baroňová Mi-

roslava, Sedláková Libuše
V našem městě uzavřeli manželství:
Milan Laštůvka, MT – Lucie Králová, MT
Milan Reif, Vranová Lhota – Petra Dvořáko-
vá, Linhartice

Rozloučili jsme se s občany našeho 
města:
Dostál Vladimír (70 let), Otáhalová Marie 
(76 let), Slezák Josef (80 let), Hlavatý Jan 
(83 let), Kobelková Libuše (84 let), Jarmero-
vá Viluška (84 let), Mlčochová Dobroslava 
(88 let)

S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve 
společenské rubrice uvedeni pouze spoluobča-
né, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k je-
jichž  zveřejnění  dali  souhlas  zákonní  zástupci 
nebo příbuzní.
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Moravská Třebová zavádí Mobilní Rozhlas

Krásné město díky připravovanému generelu zeleně

Vážení spoluobčané, v souvislosti se zlep-
šováním informovanosti veřejnosti u nás za-
vádíme novou službu – Mobilní Rozhlas. 
Chcete ZDARMA dostávat upozornění na 
blížící se nebezpečí, blokové čištění, od-
stávky, poruchy a výpadky energií, 
ankety, pozvánky na akce pro rodi-
ny, kulturní a sportovní akce přímo 
do Vašeho mobilu či mailu? 
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. 
číslo a e-mail. Pro jednoduchou 
registraci využijte jednu ze dvou 
možností:
•	Vyplnění	registračního	letáku	

(str.	7,	8) a jeho předání v Turis-
tickém informačním centru (TIC) 
na náměstí T. G. Masaryka

Veřejný prostor a zejména zeleň ve městě 
se dočká výrazné změny k lepšímu. Rada 
města schválila přípravu generelu zeleně, 
což je v podstatě strategický plán rozvo-
je zeleně v Moravské Třebové. Aktuálně 
probíhá příprava podkladů a podrobný 
terénní průzkum pod vedením zahradní-
ho a krajinářského architekta Ing. Lukáše 
Štefla, Ph.D. V průběhu září/října budou 
dílčí výstupy konzultovány a představeny 
veřejnosti. Finální dokument bude hotový 
na konci listopadu a od jara 2020 bude 
možné realizovat první dílčí zásahy v kon-
krétních lokalitách ve městě. 
„Vzhledem k vysokému významu tohoto 
strategického dokumentu pro kvalitu ve-
řejného prostranství a další rozvoj zeleně 
ve městě, klademe důraz na profesionální 
zpracování a zohlednění aktuálních odbor-
ných trendů. Garant tvorby generelu zele-
ně tyto požadavky beze zbytku splňuje. 
Má dostatek zkušeností a současně před-
stavil několik vlastních referenčních ukázek 
ze zpracování a praktického využití toho-
to dokumentu v rozlohou srovnatelných 
městech (Úvaly, Poděbrady apod.). Dále 
představil speciálně pro Moravskou Třebo-
vou navržený rozsah a specifika generelu 

•	Přes	webovou	stránku	www.	morav-
skatrebova.mobilnirozhlas.cz

Při registraci si sami zvolíte, jaké informa-
ce chcete od města dostávat. Budete tak 
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás 

zeleně, včetně praktických a konkrétních 
dopadů pro jednotlivé orgány/pracovníky 
města vykonávající péči o zeleň a veřejné 
prostranství města,“ vysvětluje místostarosta 
Miloš Mička. 
Generel zeleně tak nebude pouhým doku-
mentem do šuplíku. S jeho využitím bude 
prováděna pravidelná údržba zeleně 
i plánování dalších zásahů. Navíc bude 
snazší dosáhnout na dotační prostředky, 

budou zajímat. Mobilní Rozhlas není pou-
ze moderní obdobou klasického obecní-
ho rozhlasu. Nabízí občanům mnohem 
víc. Kombinuje možnost bezplatné rozesíl-
ky SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů. 

Důležitá zpráva vás tedy zastihne, 
ať už jste kdekoli. Navíc máte mož-
nost nahlašovat problémy v obci, 
jako je nepořádek nebo vanda-
lismus, nebo pomáhat sousedům 
například při hledání ztracených 
věcí a zatoulaných zvířat. Jedno-
duše přes aplikaci v mobilním tele-
fonu, která je bezplatnou součástí 
platformy Mobilní Rozhlas. Pojďte 
s námi dál zlepšovat Moravskou 
Třebovou.                                (vd)

použitelné na tvorbu nových prvků zeleně 
ve městě. U každé plochy zeleně definu-
je její cílový stav (upřesňuje a konkretizu-
je potřebu péče a zásahů), dále navrhuje 
obměny ploch zeleně, a celkově stanovuje 
principy rozvoje městské zeleně. Pro vy-
brané důležité plochy budou tyto princi-
py rozvoje a změn konkretizovány formou 
koncepčních inspirativních obrazových ta-
bulí.      (vd)

Studenti ISŠ dohlíželi na dopravu v ulicích
V rámci praktické výuky ve studijním obo-
ru Bezpečnostně právní činnost vykonali 
žáci Integrované střední školy moravská 
Třebová užitečnou hlídkovou činnost ve 
městě. Jejich úkolem bylo evidovat počet 
osobních a nákladních vozidel poblíž škol 
a dalších předem vytipovaných stanovišť. 
Ze získaných statistik přitom získali mno-
ho dalších zajímavých poznatků. Napří-

klad křižovatkou ulic Palackého a Školní 
projíždí v ranních hodinách (7:15–8:00) 
více než 150 vozidel, z čehož v 10 % pří-
padů zpravidla dochází ke spáchání do-
pravního přestupku (nedodržení přednosti 
v jízdě, telefon za volantem, překročená 
rychlost). Studenti také sledovali, jaký čas 
potřebují rodiče k odstavení vozidla před 
školkou a doprovodu dítěte do třídy. Nejví-

Bleší trh v červnu – se bude konat v sobotu dne 29. 6. od 8:00 do 12:00 na dvoreč-
ku ul. Cihlářovy, v případě nepříznivého počasí proběhnou trhy pod arkádami zámku

ce času potřebují před MŠ Piaristická, kde 
jim tento úkon trvá průměrně 8 minut, u MŠ 
Tyršova průměrně 7,5 minuty a u MŠ Jirás-
kova pouhých 6 minut. Město Moravská 
Třebová studentům děkuje za odvedenou 
práci a poskytnutí získaných statistik. V po-
drobném přehledu se jedná o zajímavé 
informace, které budou v budoucnu jistě 
využity.                                           (vd)
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Komise životního prostředí informuje
Pitnou i povrchovou vodou se v tomto roce 
bude zabývat komise ŽP. Společně s MT vyu-
žívá zdroje pitné vody z vrtů, studní a prame-
nů dalších 21 obcí napojených do skupinové-
ho vodovodu. V prostoru od Mladějova po 
Křenov máme 11 pramenišť, v kterých je i 9 
vrtů hlubších než 60 m. Tyto zdroje jsou pro-
pojeny 218 km vodovodní sítě. Významný sys-
tém přivaděčů vody do města se začal budo-
vat ke konci 19. st. z oblasti Útěchova. V roce 
2018 byl z našich zdrojů odebrán 1 mil. m3 
pitné vody. Z toho polovinu spotřebovaly do-
mácnosti, čtvrtinu průmysl a 20 % pitné vody 
se „ztratí“ cestou ke spotřebiteli. Spotřeba pit-
né vody stoupá především v domácnostech. 
Kvalita naší pitné vody je ovlivňována zvláš-

tě obsahem dusičnanů např. zdroj ze štoly 
Queck u Dlouhé Loučky se nemůže využívat 
od 80 let min. století. Nadnormativní obsah 
má i důležitý zdroj vody z vrtu u Kunčiny, kte-
rý se musí míchat s vodou ze zdroje Červená 
Hospoda u silnice do Mohelnice.
Suché období se projevuje na kolísání, ale 
i postupném snižování podpovrchových 
zdrojů pitné vody. Lépe jsme na tom se zdro-
ji vody z vrtů, kde pokles hladin není tak vý-
razný. Přesto je nutné tyto zdroje chránit jak 
před neúměrným používáním hnojiv a pes-
ticidů, ale i před haváriemi v prostorech 
ochranných pásem.
Z podkladů VHOS a D. Mikulkové zpracoval 

Milan Blaha

Frekvence svozu odpadu v letních měsících
Na základě podnětů občanů bude v období 
od 1. 6. do 31. 8. letošního roku posílen svoz 
komunálního odpadu na čtrnáctidenní režim. 
Na optimalizaci systému MESOH bude do-
hlížet nově vytvořený tým pro odpadové 
hospodářství, složený ze zástupců města, 
zastupitelů a technických služeb. V období 
od 1. 6. do 31. 8. bude svoz dočasně 
posílen na 14 denní frekvenci z důvo-
du obav veřejnosti ze zápachu v teplých let-
ních měsících. Od 1. 9. 2019 bude pokračo-
vat stávající systém měsíčního svozu s tím, že 
bude upravena frekvence svozu KONTEJNE-
RŮ na komunální odpad na 14 denní režim.
Odvoz SKO v popelnicích červen – srpen 
(1x 2 týdny), číslo týdne: 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34
Úterý - Dukelská, Brněnská, Gorazdova, 
Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, 
Školní, Svitavská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. 
Janského, Palackého, Nové Sady, Západní
Středa - Nová, Zahradnická, 9. května, K. 
Čapka, Lidická, Bezručova, Tyršova, Jirásko-
va, Na Stráni, Jateční, Sluneční, Nádražní, 

Garážní, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, Lanš-
krounská 
Čtvrtek - nám. TGM, Bránská, Zámecká, 
Zámecké nám., Cihlářova, Komenského, 
Ztracená, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, 
Stará, Farní, Kostelní nám., Marxova, Pivo-
varská, Piaristická, Rybní, Rybní nám., Horní, 
Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova, Máneso-
va, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Ha-
mry, Jevíčská, U Písku, Dvorní, Strážnického
Ulice: Anenské údolí, Boršov, Sušice, 
Udánky, J. K. Tyla (část od dětského 
domova směrem k Udánkám) mají 
svoz SKO v popelnicích dle rozpisu 
uvedeného níže:
Anenské údolí: liché týdny – středa čer-
ven – srpen 1x 2 týdny, číslo týdne: 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37
Boršov: liché týdny – pondělí červen – sr-
pen 1x 2 týdny, číslo týdne:23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35
Sušice: liché týdny – středa červen – srpen 
1x 2 týdny, číslo týdne: 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35

Udánky: liché týdny – úterý červen – sr-
pen 1x 2 týdny, číslo týdne: 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35
J. K. Tyla: liché týdny – úterý červen – sr-
pen 1x 2 týdny, číslo týdne: 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35
Kompletní harmonogram svozu komunálního 
odpadu na celý rok naleznete na webových 
stránkách www.tsmt.cz. V případě dotazů 
a nejasností se obracejte na telefonní číslo 
461 316 509.

Počkejme čtyři roky?
Před měsícem ve zpravodaji pan radní Char-
vát v reakci na můj předchozí komentář uvá-
dí, že lokalita Hřebečské ulice je pro výstav-
bu bytů nevhodná, zatímco lokalita na ulici 
Dr. Loubala vhodná je. Škoda, že nezdůvod-
nil onu nevhodnost, když na Hřebečské ulici 
první nájemní bytové domy už stojí. Znamená 
to snad, že současné vedení radnice připra-
vovaný projekt na výstavbu 150 bytů v této 
lokalitě, která měla začít letos, prostě zahodí 
a bude 4 roky připravovat nový projekt jin-
de? Není to ztráta času a promarněná dosa-
vadní práce? Dále pan Charvát zpochybňuje 
připravenost - jak píše: 90 parcel na Udán-
ském kopci. Avšak v srpnu 2018 vedení měs-
ta ústy tiskového mluvčího avizovalo přípravu 
na tomto pozemku pro 40 rodinných domů. 
Nelze jen tak házet neověřenými čísly. A dal-
ší parcely na domky (50) se již dříve plá-
novaly, nebo se již nabízejí v ulicích Nová, 
Strážnického a Dr. Loubala. Na všechny tyto 
starší plány současné vedení města může jen 
navázat a neohánět se banální frází, že „půl 
roku na výstavbu bytů nestačí“. Čas letí. Podle 
demografického trendu je možné, že během 
příštích tří let poklesne počet obyvatel Morav-
ské Třebové pod 10.000. Urychlení výstavby 
nových nájemních bytů by pomohlo hrozi-
vý úbytek aspoň zpomalit.         J. Strouhal

Moravská Třebová v centru zájmu vodohospodářů
Událostí, která každoročně přiláká do 
Moravské Třebové stovky lidí ze všech 
koutů naší země, je odborný seminář 
Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod. Jinak tomu neby-
lo ani letos. Ve dnech 9. a 10. dubna 
se sjelo do našeho města téměř 400 od-
borníků z řad vodohospodářů, zástupců 
měst a obcí, pracovníků státní správy a fi-
rem zabývajících se čistěním odpadních 
vod a souvisejícími obory. Seminář vždy 
reaguje na aktuální změny legislativy 
a současně vytváří prostor pro otevřenou 
diskuzi o důsledcích těchto změn v praxi. Stě-
žejními tématy letos byly novela vodního zá-

kona, recyklace vody, problematika odleh-
čovacích komor na stokové síti a nakládání 

s čistírenskými kaly. Společnost VHOS, a. 
s., přispěla prostřednictvím svých odbor-
ných zástupců přednáškami: Aktualizace 
Generelu kanalizace v Moravské Třebo-
vé a Nové postupy v řízení ČOV ve vaz-
bě na aplikaci normy ISO ČSN 27000 
(na příkladu ČOV Polička). V součinnosti 
s místními firmami se VHOS, a. s., poda-
řilo zajistit pro konferenci kvalitní zázemí. 
Zmíněný seminář dnes patří k nejvýznam-
nějším akcím svého druhu v České re-
publice a stal se velmi dobrou vizitkou 
našeho města, budeme se tedy těšit na ju-

bilejní XXV. odborné setkání vodohospodářů 
v roce 2020.        VHOS, a. s.



strana 5 / červen 2019 Zdravotnictví

Nahlášené změny ordinačních hodin praktiků

Mobilní aplikace Záchranka

MUDr. Neužilová neordinuje 6. a 7. 6. zá-
stup MUDr. Křížová, Jevíčko 461 326 540
MUDr. Němcová neordinuje 13. a 14. 6. zá-
stup MUDr. Grepl, Staré Město

Již 908 000 majitelů chytrých telefonů může 
využívat mobilní aplikaci Záchranka. Hlav-
ním cílem při jejím vytváření byla úspora 
času při dojezdu záchranné služby na místo 
zranění, což může hrát významnou roli při 
záchraně, v extrémních situacích dát i vyšší 
šanci na přežití. V mnoha případech se totiž 
zraněný řidič, cyklista, turista, vodák pohy-
buje v neznámém terénu, pod vlivem úrazu 
je v šoku a není tudíž schopen popsat místo, 
kde se právě nachází. Aplikace Záchranka 
dokáže přesně stanovit místo události po-
mocí GPS lokalizace. Je aplikací pouze pro 
chytré telefony, starší telefony nepodporuje. 
Postižený 3 sekundovým stisknutím tlačítka 
vytočí linku 155. S voláním se automaticky 
odešle poloha volajícího na dispečink nej-
bližší záchranné služby. Současně se odešle 
i datová zpráva, pokud postižený nemá da-
tové připojení, automaticky se odesílá SMS 
zpráva s aktuální polohou a identifikací vo-
lajícího. Operátor záchranné služby tak bě-

MUDr. Kotáb neordinuje 11. 6. bez zástupu, 
20. a 21. 6. zástup MUDr. Rychlovská
MUDr. Rychlovská neordinuje 10. 6. zástup 
MUDr. Kotáb, 11. 6. bez zástupu

hem pár minut dostane kompletní informace 
o volajícím. Proto řádné vyplnění všech po-
ložek v modulu Můj profil a následná regis-
trace uživatele aplikace jsou velmi důležité. 
Aplikaci mohou využívat i neslyšící, kteří po-
mocí ikonek vyjádří svoje potíže, operátor 
pak s neslyšícím komunikuje pomocí SMS. 
Aplikace Záchranka dále obsahuje seznam 

Registrace dětí do dětské ambulance
Od 1. 5. 2019 byla ukončena registrace dět-
ské ambulance Nemocnice následné péče. 
Kdo ještě neregistroval své dítě jinam, ať uči-
ní co nejdříve. 

Rádi bychom poděkovali MUDr. Jarmile 
Hlouškové, zkušené lékařce v oboru pediat-
rie, za její výjimečný přínos pro moravskotře-

Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz

Nemocnice následné péče

bovskou nemocnici. Paní doktorka nastoupi-
la do nemocnice ihned po promoci již v roce 
1972, věnovala jí tedy celkem krásných 
47 let. Od začátku své pracovní kariéry je 
spojována se srdečným vztahem k malým 

pacientům a jejich 
rodinám. Tuto nároč-
nou službu dokáza-
la spojit s obětavostí, 
pečlivostí, skromností 
a vysokou odborností. 
S Jarmilou Hlouško-
vou spolupracovaly 
sestry Ludmila Sedláč-
ková, Drahomíra Hr-
batová a Ludmila Vy-
koupilová a i jim patří 
srdečné díky. Nadá-
le se budete s paní 
doktorkou setkávat 
v případě zástupů za 
MUDr. Ivanu Zemán-
kovou nebo na poho-

tovostní službě ve Svitavách. Přejeme, aby 
si zaslouženě užívala svých zájmů, koníčků, 
zahrady, rodiny a aby na moravskotřebov-

skou nemocnici vzpomínala vždy s láskou, 
jako my budeme vzpomínat na ni.

Nabídka dietního stravování 
Představa zdravého stravování se může u ka-
ždého mírně lišit, základ by měl být ale shod-
ný. Cílem je získání stravovacích návyků, 
kterými podpoříte vlastní zdraví i v případě 
chronického onemocnění. Za správné slože-
ní dietního jídelníčku u nás odpovídá nutrič-
ní terapeutka. Stravovací provoz nemocnice 
nabízí stravu (obědy) splňující nároky pře-
depsané dietou č. 4 (žlučníkovou) a dietou 
číslo 9 (diabetickou), a to nově i pro občany 
města Moravská Třebová a okolí. Nabízíme 
také možnost využití stravování pro občany 
bez dietního omezení. Jídlo nerozvážíme, 
ale je možnost stravování v jídelně nemoc-
nice nebo osobní návštěva s jídlonosičem. 
Ceny nabízených obědů (polévka, hlavní 
chod, příležitostně salát): dieta č. 4 v ceně 
70 Kč, dieta č. 9 v ceně 72 Kč, běžná dieta 
v ceně 67 Kč. V případě zájmu se obracejte 
na vedoucí stravovacího provozu Naděždu 
Koubkovou, tel. 725 880 075.

Kateřina Krausová 

Chybné telefonní číslo
V minulém čísle MT zpravodaje bylo 
uvedeno špatné telefonní číslo Interní 
ambulance MUDr. Kelči. Správné 
je 461 352 451. Omlouvám se.      (ik)

nejbližších zdravotnických zařízení, nejbliž-
ších veřejně přístupných defibrilátorů AED, 
ale i návod, jakým způsobem v dané situaci 
poskytnout první pomoc. V současné době 
ji lze využívat v České republice k přivolání 
Horské služby, Vodní záchranné a Zdravot-
nické záchranné služby, na slovenských ho-
rách pro přivolání Horské služby, v Rakousku 
pro Horskou a Zdravotnickou záchrannou 
službu. Aplikace se bude do budoucna roz-
víjet o další moduly, např. pro nevidomé, 
o „Elektronickou knihu vycházek“ - modul 
pro snadnější vyhledání zraněného turisty 
v náročném terénu u úrazu, kdy zraněný není 
sám schopen zmáčknout tlačítko 155. Apli-
kace Záchranka je funkční 3 roky a dosud ji 
využilo kolem 30 000 lidí. Přeji současným 
i budoucím uživatelům, aby se nikdy nedo-
stali do situace, kdy by museli aplikaci použít.

 Ivana Kantůrková, zastupitelka města
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Kontroly: 461 326 387, 608 779 065 
Poruchy:  608 779 070, 608 779 060 

Kontrola kotlů na tuhá paliva s příkonem 10-300 kW je dle zákona 201/2012 Sb. 
povinná 1x za 36 měsíců (3 roky). 

Kontrolám provedeným v roce 2016 v roce 2019 končí platnost. 

Cena kontroly kotle na tuhá paliva činí 800,- až 900,- Kč vč. dopravy  
dle vzdálenosti a typu kotle. 
 
Kontrola a čištění plynových spotřebičů (kotlů) se provádí dle návodu výrobce, 
zpravidla 1x ročně. Cena kontroly a čištění plynového kotle je 650,- až 1200,- Kč 
dle typu kotle.  

Na možnost kontroly Vašeho kotle se informujte telefonicky nebo e-mailem. 
Tel: 461 326 387, 608 779 065. E-mail: bidmon.ml@bidmon.cz  

V případě zjištění nedostatků při kontrole zajistíme jejich odstranění. 

Možnost zajištění výměny kotlů za podpory kotlíkových dotací (až 127.500,- Kč) 

Montáže kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů a tepelných čerpadel. 

Ve městě je 
NOVÉ BISTRO!!

Olomoucká 139/4 Moravská Třebová
+420 605 33 23 24 bistro@mamabistro.cz

V minulém období přijala Městská policie 
Moravská Třebová 162 oznámení.

Mimo stanovenou pochůzkovou činnost 
ve vybraných lokalitách města se městská 
policie zaměřila na dodržování přenos-
ného dopravního značení na objízdných 
trasách včetně semaforů v Udánkách. Při 
těchto dopravně bezpečnostních akcích 
bylo na místě vyřešeno 22 přestupků ulo-
žením pokuty v příkazním řízení na místě. 
Mimo tyto akce vyřešili na místě v příkaz-
ním řízení strážníci dalších 42 přestupků 
a 23 podezření ze spáchání přestupku 
předali k dořešení ke správním orgánům 
města. Městská policie, v rámci své pre-
ventivní činnosti, také vykonala osm před-
nášek na základních školách v ORP Mo-
ravská Třebová.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V dubnu proběhl již sedmý ročník do-
pravní soutěže mladých cyklistů. Oblast-
ní kolo této soutěže pro žáky základních 
škol z ORP Moravská Třebová organizu-
je městská policie a prevence kriminality 

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Moravská Třebová a Zdravým městem 
Moravská Třebová. Vyhlašovatelem této 
soutěže je Ministerstvo vnitra ČR – BESIP. 
Jako každý rok proběhla tato soutěž na 
dětském dopravním hřišti v ul. Zahradnic-
ké. I přes deštivé a chladné počasí se hol-
ky a kluci snažili, aby nasbírali co nejmé-
ně trestných bodů a umístili se na prvních 
pozicích a mohli postoupit do okresního 
kola. V oblastním 
kole DSMC ab-
solvují družstva tři 
soutěžní disciplíny 
v předem stanove-
ném pořadí. Vý-
sledek družstva je 
dán součtem trest-
ných bodů jednot-
livých jeho členů. 
Obsah disciplín 
odpovídá poža-
davkům na zna-
losti a schopnosti 
žáků. 

Bodované soutěžní disciplíny: 
Pravidla provozu na pozemních komuni-
kacích – teoretická část (písemný test), 
praktická část (jízda po DDH); jízda zruč-
nosti na kole; zásady poskytování první 
pomoci. Ceny do soutěže byly poskyt-
nuty Ministerstvem dopravy ČR – BESIP 
a pořadatelem.

Radovan Zobač, velitel  MP 
Hana Navrátilová, preventistka kriminality 

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE



Program činnosti  
Klubu českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojíz-
da do Javoříčka – 41. ročník. Setká-
ní účastníků v době od 11 do 14 hod. 
v Javoříčku, kde obdrží Pamětní list. 
Sraz organizátorů v 8:00 hod. u klubov-
ny KČT. Ostatní si volí čas a trasu dle 
vlastního uvážení. Zajišťuje: P. Harašta
10.–12. 5. Květnový zájezd Opav-
sko (pěší, voda, cyklo). Sraz pro na-
kládání kol v 6:00 hod., odjezd přihlá-
šených v 6:30 hod. od klubovny KČT, 
návrat kolem 18 hod. Zajišťuje D. Mikul-
ková, J. Filipi
6. 5. Schůze odboru KČT v 18 hod. 
v klubovně KČT. Upřesnění programu 
na měsíc červen. 
18. 5. Pěší a cyklo výlet Za Třebov-
ským kohoutem v délce 10-15 km 
pro pěší trasy, 75 km pro cyklo. Sraz zá-
jemců o pěší výlet na nádraží ČD v 7:10 
hod. Zajišťuje: V. Komárková. Sraz cyk-
listů v 7:30 hod. na autobusovém nádra-
ží. Zajišťuje: P. Harašta
25. 5. Cyklovýlet Putování za 
Loštickým tvarůžkem v délce 70 
km. Sraz zájemců v 8:00 hod. na auto-
busovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz



✁
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Městské kino
Godzilla II Král monster /USA/

5. 6., 19:00, 132 min., nevhodné pro děti 
do 12 let, české titulky, vstupné: 130 Kč

X-Men: Dark Phoenix /USA/

10. 6., 19:00, český dabing, vstupné: 130 Kč

Rocketman /USA, VB/

12. 6., 19:00, 120 min., nevhodné pro děti 
do 12 let, české titulky, vstupné: 130 Kč

Muži v černém: Globální hrozba /USA/

17. 6., 19:00, 107 min., přístupný od 12 let, 
český dabing, 130 Kč

Avengers: Endgame /USA/

19. 6., 17:00, 182 min., český dabing, mlá-
deži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

Podfukářky /USA/

24. 6., 19:00, 94 min., české titulky, vstup-
né: 120 Kč

Psí poslání 2 /USA/

26. 6., 17:00, 108 min., český dabing, 
vstupné: 120 Kč

Tajný život mazlíčků 2 /USA/

29. 6., 15:00, 17:00 a 19:00, 86 min., čes-
ký dabing, vstupné: 130 Kč

Kulturní centrum
Koncert na zámku
Kamil Střihavka
1. 6., 20:00, zámecké nádvoří, vstupné: 
200 Kč

Hudební festival
Hřebečský slunovrat 
15.	6.,	od	16:00,	
vstupenky v předprodeji: 300 Kč, na místě 
350 Kč, do 15 let vstup zdarma
Program:	
Velká scéna
16:50 Mňága a Žďorp
18:40 Sto zvířat
20:50 BSP
22:50 Jelen
Malá scéna
16:00 Oops
17:45 Cookies
19:45 Honza Křížek a skupina
21:55 Ozzy Osbourne Revival (Praha)
Prodejní	místa:	
Kulturní služby města Moravská Třebová - 
budova muzea
Infocentrum Moravská Třebová
Městské informační centrum Svitavy 
Recepce Fabrika Svitavy 
Více na www.hrebecskyslunovrat.cz

Výstava grafické tvorby
Generace 2018
Gennadij	Alexandrov (ilustrace k Novému 
zákonu), do	18.	6

Muzejní noc
Egypt – Hieroglyfická písařská 
dílna
7.	6.	od	18:00	do	24:00
V 18:00 hod. zahájíme přednáškou Ale-
xandry Pastorekové, pracovnice Českého 
egyptologického ústavu v Praze; populární 
formou nás provede základy obrázkového 
písma, jeho historií a vývojem. V další části 
večera bude možné si vyzkoušet v „písařské 
dílně“ umění psát hieroglyfickými znaky, 
ochutnat čaj a drobné občerstvení v egypt-
ském duchu. Tradičně je součástí Muzejní 
noci volný vstup do muzejní expozice.

Přednáška Jiřího Šmerala
Moravskotřebovský tajemný 
obraz Ukřižování Ježíše Krista
13.	6.,	17:30,	kinosál
V přítmí depozitáře moravskotřebovského 
muzea už několik desetiletí odpočívá po-
zoruhodný a poněkud tajemný obraz Ukři-
žování Ježíše Krista. Podle latinského textu, 
který popisuje zničující požár města, visel 
obraz z roku 1637 původně v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie, odkud byl později, 
a zdá se, že ne bez důvodu, odstraněn. 

Fotofestival Rudolfa Zukala
21. 6.–31. 8. 
20. ročník je věnován výběru z díla za-
kladatele fotofestivalu Rudolfa Zukala ve 
velkém výstavním sále muzea. Na dalších 
výstavních plochách se představí moravsko-
třebovští fotografové – v muzeu Milan Ba-
čik, František Matoušek, Jaroslava Petrová, 
ve vestibulu radnice Jan Vermousek, v Pizza 
Café Petra Zápecová, v budově MÚ, Olo-
moucká Lukáš Knoll.
V zahajovacím slavnostním programu uví-
táme Petra Koblovského, úspěšného mo-
ravskotřebovského rodáka, který nás sezná-
mí se svou prací kameramana.

Výzva pro výtvarníky ze všech oborů umělec-
ké tvorby
II. ročník – Výtvarný salon 
Moravskotřebovska
Na podzim bychom rádi znovu představi-
li veřejnosti co možná nejpestřejší ukázku 
tvorby výtvarníků z našeho města a okolí. 
Prosíme zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit, 
o přihlášení se buď osobně v kanceláři mu-
zea nebo telefonicky na čísle 461 544 285 
nebo e-mailem: muzeum@ksmt.cz; zacko-
va@ksmt.cz

Dinosauři na zámku
30. 6., 15:00, nádvoří zámku, vstupné: 50 Kč

Zámek
Otevírací	doba:
Po zavřeno / Út–Ne 10:00–16:00
Prohlídky s průvodcem začínají v 10:30, 
11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30
Poslední prohlídka s průvodcem: 15:30
Kontakty
Pokladna +420 461 312 458 (jen od dub-
na do října, v otevírací době zámku)
Pokladna +420 731 151 784
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz

Stálé expozice
Poklady Moravské Třebové
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Barevná planeta

Výstava historických kočárků 
na zámku
Potrvá	do	31.	10.
Exponáty dětských i loutkových historických 
kočárků z let 1880–1980
Otevřeno (kromě pondělí) 10:00–16:00

Vernisáž výstavy 
Po stopách Žerotínů   
28.	6.,	17:00,	nádvoří	zámku

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–17:00
sobota–neděle: 10:00–16:00

Stálé expozice
Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 
kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky
Galerie Františka Strážnického

Svitavská	18,	Moravská	Třebová,	www.ksmt.cz,	www.zamekmoravskatrebova.cz,	www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na měsíc květen spuštěn 3. 6. od 16:00 hod. Vstupenky jsou přímo k prodeji (platba kartou). Rezervace on-line není možná. 
Předprodej na místě bude zachován: tel. 461 544 283. První den předprodeje 3. 6. v 16:00 hod. Ostatní dny: pondělí 14:00–19:00 a středa 
14:00–19:00 a 1 hodinu před představením. Rezervace na místě se vrací zpět do předprodeje 15 min. před představením. Více na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová
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Kulturní, společenské a volnočasové akce
Malování v přírodě s názvem Jak to 
vidím já
2. 6., 10:00–16:00, Křížový vrch 
Zveme všechny dospělé zájemce o malová-
ní v přírodě na malířský plenér, který se bude 
konat dne 2. 6. 2019 od 10 hod. do 16 hod. 
nad obřadní síní na Křížovém vrchu. Budete 
potřebovat – plátno /papír, desku/, štětce, 
kelímek na ředící medium /voda, olej/, hadr, 
stojan /podkladové desky/, barvy dle výbě-
ru techniky - olejové barvy, akryl, tempery, 
pastely, tužku a papír na náčrt. Zkrátka vše 
potřebné s sebou. Také svačinu a pití /mož-
ná i dečku na sezení, či válení, když Vám to 
nepůjde/. Nic neplatíte – nic nedostanete, 
kromě potřebných rad, jak postupovat, aby 
se Vaše dílo dostalo na výstavu /pokud bu-
dete chtít/ do Laskavárny na Svitavské ulici 
v roce 2020. V případě deště se bohužel 
akce nekoná.                                     /JaTra/
Výstava malíře Eduarda Landy
6. 6. – 31. 7., prostory muzea
Společnost česko-německého porozumění sr-
dečně zve na výstavu lanškrounského malíře 
Eduarda Landy. Výstava potrvá od 6. červ-
na do konce července. K zhlédnutí: út.-čt. od 
9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin.

31. štafeta Javoříčko – Ležáky – Lidice
14. 6. v 15:55, náměstí T. G. Masaryka
Tradiční běžecká (cyklistická) štafeta připo-
míná tragické události našich dějin v období 
Heydrichiády, nevšední hrdinství našich lidí 
i nesmyslnost války – vypálení Javoříčka 5. 5. 
1945. Moravská Třebová letos připojí stuhu 
mírového poselství na štafetový kolík, který 
bude následně položen na zahájení pietní-
ho aktu v Lidicích dne 15. 6. Předání mírové 
stuhy štafetě proběhne z rukou místostarosty 
Miloše Mičky na náměstí T. G. Masaryka při-
bližně v 15:55 hodin. 
Hurá na prázdniny s klaunem 
a bublinami
23. 6. od 13:30 hodin, hřiště v Sušicích
KSČM Moravská Třebová pořádá pro děti 
akci s názvem Hurá na prázdniny s klau-
nem a bublinami. Na děti čeká plnění zá-
bavných úkolů s odměnami, skluzavka Ho-
las P+P, koně, ukázky agility, minidiskotéka 
a občerstvení. Vše zdarma. 
PEACE RUN – S pochodní od srdce k srdci
23. 6. v 18:00, náměstí T. G. Masaryka
Do Moravské Třebové zavítá nejdelší štafe-
tový běh, který se každoročně koná po ce-
lém světě již od roku 1987. Posláním běhu 

je vytvářet a šířit 
atmosféru přátel-
ství a míru a sou-
časně překoná-
vat hranice mezi 
lidmi různých 

kultur a sociálního postavení. Trasa Mírové-
ho běhu vede přes Maďarsko, Slovensko, 
Polsko, Česko a pokračuje dále do Němec-
ka. Moravská Třebová je jedním z etapo-
vých měst. Štafeta do města zavítá v nedě-
li 23. června kolem 18:00 hodin. Běhu se 
může zúčastnit každý. 
Mezinárodní tábor v rakouském Mö-
nichkirchenu
14.–21. 7., Mönichkirchen/Vídeňské Alpy, 
Dolní Rakousko.
Mezinárodní výměnný pobyt pro mládež 
z Čech, Německa a Maďarska. Město Mo-
ravská Třebová a Společnost česko-němec-
kého porozumění organizuje s partnerským 
městem Staufenberg/Hessensko mezinárod-
ní výměnný tábor v termínu od 14. do 21. 7. 
v rakouském Mönichkirchenu/Vídeňské Alpy, 
Dolní Rakousko. Proč jet na mezinárodní tá-
bor? Vyzkoušíš si jazyky, poznáš nové přáte-
le, zažiješ nespočet dobrodružství a zážitků. 
Co tě čeká? Týden plný zábavy, výlety za 
krásami Rakouska, sportovní klání a spous-
ta nových kamarádů. Základní informace: 
cena: 3 000 Kč – poplatek zahrnuje dopra-
vu, pobyt, stravu, výlety a veškerý táborový 
program, je určen pro mládež od 13 do18 
let. Pro více informací a zaslání přihlášky 
pište: Irena Kuncová (Středisko česko-němec-
kého porozumění), email: irena.kuncova@se-
znam.cz, tel.: 461 316 304, Pavlína Horáč-
ková, e-mail: phorackova@mtrebova.cz, tel.: 
461 353 120

Historie v pohybu v Průmyslovém 
muzeu Mladějov na Moravě

Akademie moravskotřebovských škol – letošní téma: Láska. 
Čtvrtek 13. 6. na nádvoří moravskotřebovského zámku od 9:00 do 
11:00 hod. V programu vystoupí: MŠ Jiráskova, MŠ Piaristická, ZŠ 
ČSA, ZŠ Kostelní nám, ZŠ Palackého, gymnázium, ISŠ a ZUŠ

Jeden den v roce, při akci 
zvané Historie v pohybu, 
opouštějí vybrané stroje 
ze sbírek muzea svá místa 
v expozicích, aby se všem 
návštěvníkům předvedly 
v provozu a dokázaly, že se 
poctivá práce při rekonstruk-

cích starých strojů vyplatila. Řidiči své stro-
je představí v sobotu 15. 6. v historických 
kostýmech. K vidění nebudou pouze stroje 
motorové, ale např. i historické kočárky, kte-
ré povedou dámy v dobových kostýmech. 
V provozu budou i výletní parní vlaky. Ob-
čerstvení zajištěno. Více informací nalezne-
te na našich stránkách  www.mladejov.cz.
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Cesta na severozápad

Turistické značení slaví 130 let a značí se také v Moravské Třebové

Junák – český skaut, středisko Moravská 
Třebová, pořádá v neděli 9. června pro ve-
řejnost již 19. ročník cyklistické akce Ces-
ta na severozápad. Prezence a start mezi 
9:00–9:30 u hasičské zbrojnice v Udán-
kách u Moravské Třebové (cca 100 m od 
křižovatky u hostince). Akce je určena ze-
jména dětem a školní mládeži, ale i všem 
ostatním, kteří chtějí strávit příjemné ne-
dělní dopoledne v pěkném koutě přírody 
mezi Moravskou Třebovou a Hřebečským 
hřebenem. Účastník ujede na kole přibliž-

v našem regionu podílejí na značení pěších 
a cyklistických tras. Letos v březnu a v dub-
nu proběhla dvě školení, na kterých se po 
absolvování závěrečných testů kvalifikova-
li dva značkaři pěších tras našeho odboru. 
Jeden jako vedoucí značkař byl proškolen 
a kvalifikován na šestidenním školení v No-
vém Jáchymově a druhý se kvalifikoval jako 
značkař – technik na čtyřdenním školení v Li-

Turistické značky jsou jednou z nejvíce vidi-
telných činností Klubu českých turistů. V tom-
to roce si navíc připomínáme 130 let od vy-
tvoření první české turistické trasy. Také náš 
odbor KČT v Moravské Třebové se věnuje 
obnově turistického značení. Této „disciplí-
ně“ se věnují speciálně vyškolení značkaři, 
kteří provádějí v našem regionu údržbu zna-
čení i vyznačování nových tras. Značkaři se 

ně 12–14 kilometrový okruh převážně po 
zpevněných cestách (trať a délka se ope-
rativně přizpůsobují počasí) a na vlože-
ných traťových kontrolách plní nenáročné 
a zábavné úkoly. Nezávodí se (na čase 
nezáleží, každý může jet jemu vyhovujícím 
tempem) a není nutné speciální kolo. Akce 
je proto vhodná i pro menší děti s dopro-
vodem rodičů. Účastníci neplatí startovné. 
Více o akci i její historii najdete na www.
cnsz.wz.cz.

Junák Moravská Třebová

Program činnosti 
Klubu českých turistů

5. 6. Schůze odboru KČT v 19:00
9. 6. Odkudkoliv na hrad Cimburk. 
Setkání účastníků 11:00–16:00 v hostinci 
U Valacha. Sraz zájemců o cyklo v 13:00 
hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: 
P. Harašta. 
21.–23. 6. Svatojánské slavnosti 
Velké Losiny. Čas odjezdu pro přihláše-
né bude upřesněn na schůzi 5. 6. Zajišťuje: 
H. Kopřivová. 
www.kctmt.webnode.cz

Jízdní řád Hřebečský slunovrat  (platí od 15. 6. do 16. 6. 2019) 
směr tam Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, Radiměř 444, 569 07  Radiměř, telefon 461 594 170 směr zpět

2 x bus 2 x bus 2 x bus 2 x bus 2 x bus
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Svitavy, AN zastávka Hnát 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 0:30 1:30 2:15
15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 Svitavy, vlakové nádraží před poštou 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 0:26 1:26 2:11
15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 Svitavy, parkoviště Penny market 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 0:22 1:22 2:07
15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 Koclířov, spáleniště 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 0:15 1:15 2:00
15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 Koclířov, škola 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 0:12 1:12 1:57
15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 Koclířov, pošta 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 0:09 1:09 1:54
15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 Hřebeč 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 0:00 1:00 1:45

- - - 17:40 - - - Boršov, státní statek - - - - - - - - -
- - - 17:42 - - - Boršov, hájenka - - - - - - - - -
- - - 17:45 - - - Boršov, hospoda - - - - - - - - -
- - - 17:48 - - - Boršov, škola - - - - - - - - -
- - - 17:50 - - - Boršov, pošta - - - - - - - - -

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Moravská Třebová, vlakové nádraží 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 0:30 1:30 2:15
15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 Moravská Třebová, autobusové nádraží 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 0:25 1:25 2:10
15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 Moravská Třebová, u nemocnice 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 0:20 1:20 2:05
15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:10 21:10 Moravská Třebová, u komína 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 0:15 1:15 2:00
15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 Hřebeč 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 0:00 1:00 1:45

berci. Náš odbor má přesto nedostatek pě-
ších značkařů. Nyní má celkově čtyři pěší ve-
doucí značkaře, což je pro náš region málo.
Vyzýváme zájemce, kteří by se chtěli přímo 
podílet na značení tras KČT, aby se na po-
drobnosti informovali u našeho odboru. 

Martin Protivánek, nově vyškolený značkař 
KČT, odbor Moravská Třebová
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Vysoké Mýto
8. 6. / So / náměstí Přemysla Otakara
Sodomkovo	 Vysoké	 Mýto	 -	 13.	 ročník	
festivalu	
Festival věnovaný automobilovému designé-
rovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 
30. let 20. století. www.muzeum-myto.cz

8. 6. / So / náměstí Přemysla Otakara II.
333.	Stratílkových	stříkaček
120. výročí založení továrny na hasicí tech-
niku Václava Ignáce Stratílka. http://hasici.
vmyto.cz/7091-2/ 

22. 6. / So / Jungmannovy sady
Mikádo	fest	+	Bleší	trh		
www.ddm-mikado.cz 

27. 6. / Čt / amfiteátr M-klubu
Randálfest
Studentský hudební festival.  www.staveb-
niskola.cz/randalfest 

Litomyšl
13. 6.–7. 7. / Čt / Klášterní zahrady
Festivalové	zahrady
Doprovodná scéna Národního festivalu 
Smetanova Litomyšl. Vstup zdarma.

6. 6.–8. 9. / Regionální muzeum
In	monte	Oliveti	/	Litomyšl	a	knižní	kultu-
ra	jednoty	bratrské	v	16.	století
Reprezentativní výstava představí Litomyšl 

Destinační společnost Českomoravské po-
mezí hledá kandidáta/kandidátku na po-
zici pracovník destinačního manage-
mentu – projektový manažer (HPP). 
Více informací poskytne Jiří Zámečník 
(zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz).

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer, tel.: +420 777 766 565
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz, www.ceskomoravskepomezi.cz

Českomoravské pomezí

jako významné kulturní a náboženské cen-
trum v době první poloviny 16. století. Ote-
vřeno út-pá: 9-12 a 13-17, so-ne: 9-17.

13. 6.–7. 7. / různá místa v Litomyšli
Národní	hudební	festival	Smetanova	Lito-
myšl	2019	a	Smetanova	výtvarná	Litomyšl	
61. ročník hudebního festivalu Smetanova Li-
tomyšl a 15. ročník cyklu výstav vizuálního 
umění.

Polička
1. 6. 
Čas	pro	neobyčejné	zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým 
programem a řadou překvapení.

Do 27. 7. / Centrum Bohuslava Martinů
Půlstoletí	s	Cimrmanem
Výstava Půlstoletí s Cimrmanem představí 
rozmanitou osobnost českého giganta i pa-
desátileté působení Divadla Járy Cimrma-
na. K vidění bude řada původních fotografií 
a plakátů a rovněž předmětů, které Cimrman 
za života používal či vytvořil.

Do 25. 8. / Centrum Bohuslava Martinů
Fenomén	Igráček	a	různá	povolání	dří-
ve	i	nyní
Výstava o minulosti i současnosti známé čes-
ké figurky a o různých profesích představe-
ných skrze historické hračky.

Cyklobusy letos vyjíždí už v sobotu 1. června
Všechny linky cyklobusů, které propojují turi-
sticky atraktivní místa Českomoravského po-
mezí i okolních regionů, budou letos v pro-
vozu už od 1. června. Cyklisté i pěší turisté 
budou nově moci jejich služeb využívat po 
celé čtyři měsíce, tedy až do 29. září. Turi-
stické autobusy uzpůsobené pro převoz kol 
budou opět jezdit každou sobotu a nedě-
li i o státních svátcích. Vydejte se na výlet 
a nechte se cyklobusem přiblížit k oblíbeným 
místům Českomoravského pomezí i zajíma-
vým cílům v okolí. I letos budete moci využít 
také linek zajíždějících až na Dolní Moravu 
nebo do Žďárských vrchů, které byly nově 
zavedeny v loňském roce.
Růžová linka 680017 (1. 6. – 29. 9.)
Cyklobus vyjíždí z Moravské Třebové 
v 8:45 a výlet si můžete udělat například na 
tato místa: Hřebečské důlní stezky, Svitavsko 
a Poličsko, rozhledna Terezka u Proseče,  
Proseč, Toulovcovy maštale, zámek Nové 
Hrady, rozhledna na Kozlovském vrchu, cy-
klostezky na Orlickoústecku, Večer se cyk-
lobus vrací zpět s příjezdem do Moravské 
Třebové v 19:29.

Modrá linka 680018 (1. 6. – 29. 9.)
Cyklobus vyráží z Moravské Třebové v 8:30 
a zaveze vás přes Štíty a Králíky až na Dolní 
Moravu. V blízkosti trasy cyklobusu můžete 
navštívit:
Červená Voda – rozhledna na Křížové hoře, 
lanová dráha Buková hora
Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, kláš-
ter Hora Matky Boží
Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová 
dráha, dětské zážitkové parky
Zelená linka 650555 (1. 6. – 29. 9.)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou 

680017, můžete po poledni pokračovat 
do oblasti Žďárských vrchů a k Sečské pře-
hradě, kam odjíždí linka 650555 z Poličky 
v 12:40. Zpět vás večer přiveze opět růžová 
linka 680017, která vyráží z Poličky do Mo-
ravské Třebové v 18:45.
Na linkách platí tarif IREDO, který nabí-
zí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro 
cestu cyklobusem je možné využít také zvý-
hodněné rodinné, síťové a časové jízdenky 
nebo slevy pro studenty a seniory. Podrobné 
informace o provozu cyklobusů jsou uvede-
ny na portálu www.ceskomoravskepomezi.
cz. Letáky s  jízdními řády, mapkou a tipy 
na výlet budou distribuovány do všech do-
mácností v Moravské Třebové a k dispozici 
budou také v informačních centrech a na 
řadě dalších míst Českomoravského pomezí. 
I letošní provoz cyklobusů je realizován díky 
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, 
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, destinační 
společnosti Českomoravské pomezí a Pardu-
bického kraje. 

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Svitavy
1. / So / 9:00–23:00 / vlakové nádraží, ná-
městí Míru, různá místa ve městě
Oslavy	170	let	železnice	+	HrajemeSy
Bohatý program: parní lokomotiva, historický 
autobus, prezentace a prodej deskových her, 
soutěže pro děti…
7.–13. 6. / Pá-Čt / Fabrika, divadlo Trám, kino 
Vesmír a Farní stodola
Dětská	scéna	2019
48. celostátní přehlídka dětského divadla a 48. 
celostátní přehlídka dětských recitátorů.
15. 6. / So / 16:00 / přírodní areál Hřebeč 
(Koclířov)
Hřebečský	slunovrat	2019
Osmý ročník festivalu, vystoupí: Oops, 
Cookies, Sto zvířat, Ozzy Osbourne Revival, 
BSP, Mňága a Žďorp, Jelen, Honza Křížek, 
diskžokej Martin Hrdinka. Vstupné: v předpro-
deji 300 Kč, na místě 350 Kč. Více informací 
na str. 1 a 2, www.hrebecskyslunovrat.cz.
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V dubnu se Mažoretková a twirlingová sku-
pina Střípky zúčastnila dvou nepostupo-
vých soutěží, a to v Olšanech u Šumperka 
a v Nymburce. Z Olšan si naše děvčata při-
vezla 4 zlaté, 6 stříbrných a 6 bronzových 
medailí, z Nymburku 2 zlaté, 3 stříbrné 
a 3  bronzové medaile. Největší pozornost 
si vyžádala naše soutěž O moravskotřebov-
skou perlu, která se konala v Rehau aréně. 
Profesionální porota z řad mezinárodních 
i republikových porotců ohodnotila 200 sou-
těžních vystoupení. Soutěž byla organizačně 
i časově náročná, ale přišlo mnoho děkov-
ných mailů s příslibem další účasti, a tomu 

Mažoretky Střípky v jednom kole 
jsme velice rádi. Všechny vedoucí vítězných 
velkých formací a miniformací a porotkyně si 
jako dárek odvezly perlu s certifikátem pra-
vosti. Na dvou dortech od Zlatky Klučkové 
si pochutnaly 2 formace s nejvyšším počtem 
bodů. Velmi chceme poděkovat městu Mo-
ravská Třebová, TJ Slovan, Technickým služ-
bám Mor. Třebová a Domu dětí a mládeže 
Mor. Třebová, bez kterých by se tato sou-
těž nemohla uskutečnit. Také velký dík patří 
všem sponzorům, kteří se podíleli finančně, 
hodnotnými dary i drobnými pozornostmi 
a obětavým rodičům. 

Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

4. ročník soutěže mažoretek O medaili Espiral v Boršově
Již po čtvrté jsme 11. května přivítali v Kultur-
ním domě v Boršově mažoretky z mnoha míst 
ČR. O medaile soutěžilo více než 180 dětí. 
Soutěž pořádá Sdružení přátel Kulturního 
domu v Boršově ve spolupráci s Mažoretko-
vou a twirlingovou skupinou Espiral Moravská 
Třebová. Soutěž zahájila místostarostka města 
Moravská Třebová Daniela Maixnerová, kte-
rá popřála všem soutěžícím hodně úspěchů. 
Porota složená z certifikovaných porotkyň 
České mažoretkové a twirlingové federace 
Andrey Štolové, Natálie Vápeníkové, Kamily 

Sýkorové a také zástupců soutěžících skupin 
ocenila děti ve 20 různých kategoriích. Tímto 

musíme poděkovat pořadatelům z SPKD Bor-
šov, skvělému moderátorovi Václavu Dokou-
pilovi i všem rodičům dětí ze skupiny Espiral, 
bez kterých by organizace této akce nebyla 
možná. Soutěž byla pořádána za podpory 
města Moravská Třebová, dále nám spon-
zorské dary poskytly také firmy OR-CZ, spol. 
s r.o., STORY DESIGN, a.s., JAHA Hanák, 
s.r.o., Nopek, a.s., Rodinné vinařství Ševela. 
Všem sponzorům, i těm drobným, které jsme 
nejmenovali, děkujeme za podporu.
Jitka a Andrea Štolovy, Espiral Mor. Třebová

Po dobu letních prázdnin bude upra-
vena půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–ne: zavřeno
Studovna:
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–ne: zavřeno
1.–14. 6. Červnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat 
e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na Facebooku pod 
soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď 
sdělit přímo v knihovně v dospělém odděle-
ní. V dubnu zvítězila p. Protivánková. Vítěze 
květnového kola zveřejníme v příštím měsíci, 
protože uzávěrka zpravodaje byla dřív, než 
skončila naše soutěž. 
Aktuální otázka zní: Jakou siglu má naše 
knihovna? Sigla = značka, která umožňu-
je jednoznačně identifikovat knihovnu.
Odpověď nám sdělte do 14. 6. Výherce 
vybereme náhodně a může si vybrat jednu 
z těchto knih: Invaze (L. Rhinehart), Blízko 
obzoru (J. Koch), Ministerstvo nejvyššího 
štěstí (A. Roy), Ty vyber, kdo přežije (S. R. 
Meier), Rychlé večeře pro školáky (K. Mc-
Millan). Každý smí v jednom měsíci odpoví-
dat pouze jednou. Výhru je potřeba převzít 
osobně v knihovně v otevírací době.
1. 5.–31. 8. Tváře současné Kambodže
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií mo-
ravskotřebovského rodáka Milana Blahy. 
1.–30. 6. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem 
Databázeknih.cz vám v červnu pomůžeme 
výstavkou knih z těchto témat: kniha o va-
šem oblíbeném místě, zemi; kniha, jejíž děj 
se odehrává ve vězení; kniha autora, jehož 
jméno i příjmení začíná na stejné písmeno. 
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s technickými 
službami připravili službu: po celou letní sezó-
nu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku 
můžete zpestřit četbou. U pokladny aquapar-

ku je umístěna knihovnička s vyřazenými kni-
hami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst 
či vyměňovat. Na své si přijdou děti i dospělí, 
muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek. 
Dárkové poukazy
V naší knihovně je možnost zakoupit poukaz 
na členství. Pokud vašim blízkým zakoupíte 
roční členství u nás v knihovně, dáte jim origi-
nální dar v podobě neomezeného půjčování 
knih a časopisů, využívání internetu…
Městské kroniky
Dovolujeme si vás informovat, že ve studov-
ně je nyní k dispozici replika městských kro-
nik z let 1985–1986 a 1992–1999.  
Knihovna dětem
1.–30. 6. Bajky
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 
2019 - Bajky. Výtvarná a literární díla soutě-

žících si můžete prohlédnout v dětském od-
dělení v půjčovní době.
1.–30. 6. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Proč nekveteš? 
Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informa-
ce a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy
5. 6. Páv, 12. 6. Telefon, 19. 6. Zmrzlina, 26. 
6. Kytička. Začátek je vždy v 15 hod. v dět-
ském oddělení MěK.
Tvoření pro nejmenší
6. 6. Pohádka na zámku: O statečné 
Hvězdičce
Hraje ochotnický soubor J. K. Tyla. Akce se 
uskuteční v rámci projektu Celé Česko čte dě-
tem. Začátek v 17:00 hod. na nádvoří zámku.
19. 6. Zmrzlina: pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělého; 9:00–11:00 hod.

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
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Zpráva z nejsmutnějších
Na začátku května nás zastihla velmi smutná 
zpráva. Po velkém boji s nerovnocenným sou-
peřem prohrála bitvu o život naše milovaná 
kolegyně, kamarádka a dlouholetá výborná 
učitelka Iveta Komárková. Děkujeme všem 
bývalým kolegům i žákům za slova útěchy. 
Milá Iveto, nikdy na Tebe nezapomeneme.
V poklidu jsme navštívili hrad z nej-
navštěvovanějších
V dubnu se sedmáci, osmáci a deváťáci vy-
dali na Karlštejn. Vyučující vybrali okruh s ná-
zvem Posvátné prostory hradu. Výklad byl vě-
nován zejména vztahu středověkého člověka 
ke křesťanské víře, v jehož vroucnosti a pev-
nosti Karel IV. vynikal. Zajímavá byla i cesta 
na hrad, kterou jsme absolvovali přes několik 

Účast v programu Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (zkráceně DofE) má v naší ško-
le vzestupnou tendenci. Počet účastníků se 
v novém roce ztrojnásobil. Program motivu-
je k osobnímu rozvoji, jeho cílem je podpořit 
komplexní rozvoj schopností a dovedností 
skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve 
čtyřech provázaných oblastech: rozvoji ta-
lentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné 
expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou 
získat mezinárodně uznávaný certifikát. V le-
tošním roce jsou to tři skupiny studentů aspi-
rující na bronzovou a stříbrnou úroveň. Jed-
ním z výstupů je i fotodokumentace studentky 
oboru Bezpečnostně právní činnost, Terezy 
Kolomazníkové, která v rámci rozvoje svého 

ZŠ Křižovatka informuje o aktuálním dění

O DofE v ISŠ je velký zájem 

Jarní výsadba
V rámci pěstitelských prací si žáci 6. a 7. 
ročníku vyzkoušeli sázení a přesazování po-
kojových rostlin. Na výběr byla široká škála 
rostlin i se zajímavým výkladem jedné z vyu-
čujících. Děti projevily o toto téma nebývalý 
zájem a dozvěděly se mnoho užitečných rad 
a informací důležitých pro pěstování pokojo-
vých rostlin. Na výsledek své práce mohou 
být žáci patřičně hrdí a zasazené rostliny 
budou zdobit parapety oken ve druhém pa-
tře naší školy.                 Alice Medříková

talentu mapuje odborné činnosti oboru, jako 
například kurz sebeobrany. 

Hana Konečná, vedoucí střediska DofE 

Cyklistická medailová jízda pokračuje
Dne 30. dubna se družstva mladších a star-
ších žáků naší školy zúčastnila oblastního kola 
dopravní soutěže, které pořádala městská 
policie a DDM v Moravské Třebové. Naše 
nově poskládané týmy vybojovaly v I. kate-
gorii mladších žáků, vynikající druhé místo 
a v II. kategorii starších žáků, dokonce skvělé 
první místo. Obě družstva tak postoupila mezi 
nejlepší družstva v okrese.      Martin Krejčí
Dravci na Kostele
V pátek 3. května žáci naší školy zhlédli 
program pod názvem Dravci a sovy. Pou-
tavá přednáška o životě jednotlivých druhů 
přešla ve vědomostní kvíz. Žáci si z blízka 
prohlédli nejmenší sovu – kulíška nejmen-
šího o velikosti vrabce, vážícího 5 dkg, 
nebo buclaté kuličky v krytém koši – mlá-
ďata puštíka, pohladili si krále noci, největší 
sovu – výra velkého, který dokáže spořádat 
savce o hmotnosti 2 kg. Viděli jsme ukázky 
dokonalé imitace lovu, který byl odborníky 
komentován. Žáci se dozvěděli zajímavos-

ZŠ Kostelní náměstí informuje
ti z života ptačích druhů, viděli mláďata, 
teenagery i dospělce. Zhlédnutím programu 
mohli přispět na podporu stanice pro handi-
capované dravce a sovy, což v opakujících 
se cyklech činíme již 25 let.

Alena Purketová, koordinátor EVVO
Den Země s DDM
DDM společně s vybranými studenty gymná-
zia pořádal 
ke Dni Země 
akci na téma 
Včelka Mája 
a její kama-
rádi. Děti 
si hravou 
formou vy-
zkoušely své 
znalosti ze 
života včel 
na stanoviš-
tích, které or-
ganizovali studenti gymnázia.

Žáci a učitelé 1. a 2. třídy

správních krajů, ale především přes několik 
geomorfologických území českých krajin od 
našeho Hřebečska po berounskou vápenco-
vou oblast. A to vlaky Českých drah, které 
nás dopravily bezpečně a bez zpoždění do 
všech cílových míst.              Lenka Šauerová,

Lucie Sachs a Dagmar Zouharová

ZŠ Palackého
Školní poznávací zájezd do Berlína
V květnu se žáci zúčastnili poznávacího zá-
jezdu do Berlína. Výlet se žákům velmi líbil 
a kromě nádherných zážitků a nových po-
znatků si zopakovali základní konverzační 
fráze a navázali i nová přátelství.

Eva Vitásková
Škaredá středa rozhodně škaredá 
nebyla
Tento den si děti ze 4. A a 4. C užily v rámci 
uspořádaných velikonočních dílen. Proběhl 
i tradiční turnaj ve vybíjené. Naši milí prvňáč-
ci hledali po škole vajíčka a pro děti z 2. a 3. 
tříd proběhla akce zvaná Po stopách žabá-
ka Bata.     Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého
Program Erasmus+ úspěšně pokračuje
V říjnu loňského roku byl v naší škole zahá-
jen projekt Poznejme se ještě lépe v rámci 
programu Erasmus+, a to týdenním pobytem 
delegace z naší družební školy Jozefa Ho-
ráka z Banské Štiavnice. V listopadu odces-
tovali čtyři naši učitelé na Slovensko, kde se 
setkávali se svými kolegy a kolegyněmi při 
hospitacích ve vyučování. V dubnu se role 
vyměnily, když čtyři slovenské učitelky při-
cestovaly k nám. Na závěr celého pobytu 
se naši i slovenští učitelé setkali na radnici 
s místostarostou města M. Mičkou. Celý pro-
jekt byl zakončen v závěru května týdenním 
pobytem naší skupiny dětí s učiteli u našich 
přátel v Banské Štiavnici.       Jiřina Faktorová
Netradiční hodina angličtiny v 9. A
Minulý měsíc pozvala naše třídní učitelka 
Helena Mazalová 
do hodiny angličtiny 
Mr. Petera Drew, ro-
dilého Australana ze 
Sydney. Zpestřil nám 
lekci G´Day Austra-
lia. Povyprávěl o ži-
votě v Austrálii, jak 
vycházel s domorod-
ci. Na závěr věnoval 
našim hráčům rugby 
pravý australský rugbyový míč. 

Žáci 9. A, Palackého ul.
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Čarodějnice v MŠ Piaristická

Vydařený projektový den v MŠ Jiráskova

Jako každý rok se v naší MŠ usku-
tečnil den čarodějnic. Děti i paní 
učitelky se proměnily v tyto po-
hádkové bytosti a plnily zajímavé 
úkoly jako např. tanec s koštětem, 
vaření kouzelného lektvaru, let na 
koštěti… Odměnou byl velký čaro-
dějnický rej a diplom, kterým byly 
děti přijaty do klubu čarodějnic. 
Mrzelo nás jen to, že kvůli nepří-
znivému počasí jsme se všichni 
nemohli projít městem v tradičním 
průvodu. Tak snad příště. 

Pořád se něco děje, a to je prima. Mimo 
krásného Dne Země u muzea a slovenských 
sokolníků jsme měli i projektový den Lesní 
pedagogika. Dostali jsme pozvánku na mys-
liveckou přehlídku s programem pro děti do 
Boršova. Pozval nás Okresní 
myslivecký spolek Svitavy a zá-
stupci LČR. Už před kulturním 
domem na nás čekali myslivci 
se svými loveckými psy. Sezná-
mili nás s výcvikem loveckých 
psů, s péčí o ně a s tím, jak jim 
v lese pomáhají. Ochotně nám 
odpověděli na všechny naše 
otázky. A my jsme pokračovali 
k sokolníkům, kde jsme se do-
zvěděli vše o sokolech i sovách 
a jejich upotřebení v myslivosti. 
Ukázky troubení mysliveckých 
signálů a slavnostní znělky na 
borlici a lesní roh se nám moc 
líbily, protože nás trubači také 
nechali zatroubit. Pak se nás 
ujal René Kulhan z LČR a spo-
lečně jsme prošli výstavu loveckých trofejí. 
Rozlišovali jsme paroží srnců, jelenů, daň-
ků, muflonů a obdivovali jsme lišku, divoká 

prasata a jezevce. Už víme, jak se pozná 
průběrný kus, věk, nemocný či mladý srne-
ček a spousty zajímavých věcí o myslivosti. 
Jak nebezpečná je pro zvířata řepka, tech-
nika na polích, hluk v lese apod. Děkujeme 

všem za bezvadně nachystaný program 
a ochotu odpovídat na naše nekonečné 
otázky.        Lovu zdar přeje MŠ Jiráskova

Dění na gymnáziu
Jaro přineslo na gymnázium spoustu 
zajímavých událostí, pojďme si alespoň 
některé z nich připomenout:
Ve škole stále běží projekt IKAP, v je-
hož rámci se uskutečňují projektové dny 
se základními školami z Moravské Tře-
bové, Svitav, Poličky, Pomezí, Jaromě-
řic, Starého Města a Třebařova. Akce 
jsou stejně jako probíhající kroužek za-
měřeny na podporu polytechnického 
vzdělávání.
Středoškoláci navštívili Prahu. Zúčastnili 
se koncertu mladých filharmoniků v Ru-
dolfinu a poté si prohlédli Karlův most, 
Pražský hrad či Václavské a Staroměst-
ské náměstí.
Do školy zavítali manželé Špillarovi, 
aby žákům poreferovali o svých zážit-
cích z cest po Americe a severní Africe.
Děvčata z nižšího stupně dovezla 
z krajského kola v minikopané stříbrné 
medaile. Sportovci úspěšně reprezento-
vali školu také na Poháru rozhlasu.
Biologicky, zeměpisně a chemicky byla 
zaměřena akce, které se počátkem 
května zúčastnili žáci kvinty. Na ko-
lech projeli část Hřebečovského hřbetu 
a věnovali se tamějším rostlinám, pů-
dám, tvarům krajiny i pozůstatkům po 
těžbě.
Vybraní žáci 6. AV reprezentovali školu 
na Pražském studentském summitu simu-
lujícím zasedání OSN, NATO a EU.
A je tu několik pozvánek na červen:
27. června na gymnáziu proběhne 
v době od 9:00 do 12:00 hodin tra-
diční Den dětí. Letošní téma nese název 
Svět kolem nás.
27. června vystoupí v budově gymná-
zia od 17:00 hodin školní sbor Young 
Voices se sbormistryní Petrou Burdo-
vou. Těšit se můžete na krásné melodie, 
vstupné dobrovolné.      Přemysl Dvořák

Ke konci dubna jsme ve školce jako součást 
projektu uspořádali čarodějnický den. Děti 
přišly v kostýmech čarodějů, čarodějnic a je-
žibab a mohl začít ten správný čarodějnický 
rej. Zatančili jsme si při veselých písničkách ta-
nec s koštětem, házeli jsme pavoukem do sítě, 
vařili kouzelný lektvar a nesměl chybět slalom 
na koštěti. Ve spolupráci s místními hasiči jsme 
vyrobili čarodějnici na tradiční akci pálení ča-
rodějnic na hřišti v Sušicích. V úterý večer se 
děti s rodiči mohli přijít podívat, jak naše ča-
rodějnice hoří.     L. Kerlová, E. Konečná,

MŠ Piaristická, odloučené pracoviště Sušice

Čarodějnice v MŠ Sušice
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1.–2. 6. Mistrovství České republiky 
ve střeleckém víceboji mládeže SBTS 
ČR – areál rekreačního střediska Vysoké 
Pole. 21. ročník střelby ze vzduchových zbra-
ní. Pořadatel Svaz branně-technických sportů 
České republiky, z. s., organizátor Pobočný 
spolek Svazu branně-technických sportů Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s DDM Maják. 
5. 6. Poznávání rostlin od 8:30 v DDM, 
soutěž určena žákům 5.–9. tříd základních 
škol a odpovídajících ročníků gymnázia. Pro-
pozice zaslány do škol. Účast nahlásit telefo-
nicky nebo e-mailem do DDM. 
6. 6. Akce na Hvězdárně Boleslava 
Tecla – program pro děti MŠ Tyršova
Den Země
V pátek 26. dubna proběhla v parku u muzea 
již tradiční akce Den Země. Jedná se o vý-
chovně vzdělávací program zaměřený na 
ochranu přírody, který je určen dětem z ma-
teřských škol, žákům ze základních škol, ale 
také veřejnosti. Letošní téma bylo zaměřeno 
na včely, jejich důležitost a roli, kterou v příro-
dě zastávají a tak soutěžními stanovišti nemo-
hl provázet nikdo jiný, než včelka Mája. Děti 
se zábavnou formou dozvěděly, jak pracovité 
včelky skutečně jsou, zjistily, že včelí králov-
na se živí pouze mateří kašičkou, z čeho se 
staví plásty pro malá vajíčka, čím a jak včel-
ky vnímají vůně a další zajímavé informace. 
V parku bylo také připraveno „včelí okénko“ 
a děti mohly vidět, jak to skutečně v úlu vypa-
dá. Díky krásnému počasí do parku dorazilo 
téměř 500 dětí nejen z místních škol a školek, 
ale také z blízkého okolí. Pro všechny třídy 
byly připraveny nějaké drobnosti i výukový 
materiál, a to především díky Zdravému městu 
a místní Agendě 21 a my za tuto, již tradiční 
podporu, velmi děkujeme. Rádi bychom také 
poděkovali společnosti VHOS, a.s., jejíž za-
městnankyně uvařily dětem výborný čaj. Dal-
ší, komu bychom také rádi poděkovali, jsou 
studenti z místního gymnázia, kteří pomáhali 
na jednotlivých stanovištích a všem účastní-

kům této akce se celé dopoledne věnovali. 
21.–23. 6. I. Trampolínový kurz mini – 
pro děti, které mají zájem na trampolíně nejen 
skákat, ale něco se i naučit. Určeno dětem 6-9 
let (max. 10 dětí). Kurz proběhne v malé tělo-
cvičně Gymnázia Mor. Třebová. Cena kurzu 
1000 Kč. Propozice a přihláška ke stažení na 
webu DDM. Zábavný a zároveň výcvikový 
kurz skoků na malé i velké trampolíně pod 
vedením zkušeného gymnastického trenéra 
je zaměřený na nácvik akrobatických prvků 
a jako prevence častých úrazů. Přihlášky do 
14. 6.
26.–30. 6. II. Trampolínový kurz – pro 
děti ve věku 10–16 let. Kurz proběhne v malé 
tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová. Cena 
kurzu 1500 Kč. Propozice a přihláška ke sta-
žení na webu DDM. Základem je gymnastic-
ká příprava, zpevňování a koordinace těla na 
zemi i ve vzduchu. Výuka  základních rotací 
a dopadů.  Zábava a hry s využitím trampolí-
ny. Přihlášky do 19. 6.
Moravskotřebovská perla 2019
Dne 4. května se v našem městě konal již 
3. ročník nepostupové celorepublikové soutě-
že mažoretek Moravskotřebovská perla. Ten-

tokrát se vše událo v prostorách Rehau arény 
a stalo se tak díky úžasné spolupráci všech zú-
častněných. Soutěž pořádal, za podpory měs-
ta Moravská Třebová, Dům dětí a mládeže 
Mor. Třebová společně s Mažoretkovou a twi-
rlingovou skupinou Střípky a v jejich aktivitě je 
podpořily technické služby i TJ Slovan. Letoš-
ní ročník byl výjimečný především díky počtu 
soutěžících, kterých bylo téměř 500 ze všech 

koutů naší republiky 
a letos poprvé i ze 
Slovenska. I když na 
stupínku nejvyšším ne-
mohla stát všechna 
děvčata, žádná ma-
žoretka neodjížděla 
bez medaile a něja-
kého ocenění, a to 
především díky městu 
Moravská Třebová 
a všem sponzorům, 
kteří tuto akci podpo-
řili. I když byla soutěž 
velice náročná a tr-
vala téměř dvanáct 
hodin, věříme, že si 

všechny soutěžící z Moravské Třebové od-
vezly kromě medailí a diplomů také spoustu 
nových zkušeností a zážitků, na které budou 
rády vzpomínat.
Volná místa v táborech na Vysokém Poli
Na léto jsme pro vaše děti připravili kromě pří-
městských táborů v DDM také dva tábory po-
bytové na Vysokém Poli. V termínu 10.–17. 8. 
děti mohou prožít Dobrodružství podle Julese 
Verna a v následujícím týdnu od 17. do 24. 8. 
mohou chlapci i děvčata od 9 let prožít týden 
na Army táboře. Na obou těchto táborech 
je pár volných míst. Více informací naleznete 
na našem webu www.ddm-mt.cz nebo přímo 
v DDM. 
Prázdniny se blíží
Jelikož se školní rok chýlí ke svému konci a zá-
jmové kroužky DDM pomalu ukončují svoji le-
tošní činnost, chtěli bychom poděkovat vedou-
cím těchto kroužků a také dobrovolníkům za 
jejich práci s dětmi a pomoc při zajišťování růz-
ných akcí. Nesmírně si všech vážíme a bude-
me se těšit na další spolupráci. Děkujeme také 
dětem, které tyto kroužky navštěvují a tráví 
s námi svůj volný čas. Věříme, že se jim činnost 
v kroužcích líbí a že se budeme vídat zase po 
prázdninách. Přejeme všem, ať si je krásně užijí 
a doufáme, že k té letní pohodě přispějí i naše 
tábory, které jsme pro děti společně s další-
mi pomocníky připravili.   Zaměstnanci DDM 

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Čarodějky na zámku – děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci a průběhu tradiční akce Čarodějnický rej

Okénko ZUŠ
25.–26. května proběhl již 19. ročník fes-
tivalu Moravskotřebovské arkády. Během 
19. ročníku Moravskotřebovských arkád le-
tos vystoupili: W. A. F., hudební skupina mla-
díků z Vysokého Mýta, kteří oslovili publikum 
převážně českými texty a svým svižným pop-
-rockem, hudební soubory žáků ZUŠ Morav-
ská Třebová JEJDA BAND a HOBBY BAND, 
taneční obor ZUŠ Moravská Třebová, známý 
český saxofonista Felix Slováček s kapelou 
a mladí talentovaní žáci hudebního oboru 
ZUŠ Moravská Třebová Vanesa Soares, Mar-
tina Koudelková a Tomáš Moravec. Hlavními 
hvězdami letošních Moravskotřebovských 
arkád byli slovenská zpěvačka KRISTINA, 
jež v roce 2010 reprezentovala Slovensko 
na pěvecké soutěži Eurovision Song Contest 
s písní Horehronie, která se stala celonárod-
ním hitem, a populární zpěvák Dalibor Janda 
se skupinou Prototyp. Děkujeme za velkou 
přízeň veřejnosti, které si velmi vážíme. Výtě-
žek z celé akce byl věnován sbírkovému pro-
jektu Nadace rozvoje občanské společnosti 
a České televize Pomozte dětem. 
Srdečně Vás zveme na třídní koncerty jed-
notlivých pedagogů a Slavnostní vyřazení 
absolventů a pasování prvňáčků, které pro-
běhne 20. června.    ZUŠ Moravská Třebová
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Provozní doba:
pondělí:   8:30–12:00 mateřské centrum 
 18:00–19:00 zdravotní cvič. pro ženy
úterý:   8:30–12:00 mateřské centrum
středa:   8:30–12:00 mateřské centrum

Pravidelné bohoslužby: 
po   9 hod. klášterní kostel 
út, st, pá, so 18 hod. klášterní kostel
čt 18 hod. farní kostel
ne   8 hod. farní kostel
     11 hod. klášterní kostel

Během letních prázdnin bude Centrum pro 
rodinu uzavřeno, v prostorách fary probíhají 
prázdninové aktivity (tábor, prázdninová ško-
lička apod.).

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace kláš-
terní kostel

Setkání seniorů se uskuteční 3. 6. 
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.
Svoz seniorů nahradila nová zastáv-
ka MHD hřbitov 
Dlouholetý svoz seniorů na hřbitov pod pa-
tronací Charity Moravská Třebová nahra-
dila od měsíce května městská hromadná 
doprava a zastávka hřbitov. Tento krok byl 
podniknut na základě podnětů občanů, kte-
ří poukazovali na nedostatečnou obslužnost 
hřbitova a celého areálu Křížového vrchu.
Postní almužna vynesla 36 997 Kč
Jménem těch, kterým se díky Vám dostane 
pomocné ruky prostřednictvím finančního 
daru v Postní almužně 2019, upřímně dě-
kujeme. Vaše odhodlání zapojit se do této 
postní starobylé křesťanské tradice je projev 
největší lásky k bližnímu. Postní almužna je 
návratem k starobylé postní praxi. K této 
staré tradici církve patřily sbírky pro chudé 
z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna 
pak sloužila jako anonymní a nevratný dar 
ve prospěch lidí v nouzi, jež si nemohli po-
moci sami. Postní almužna by měla být výra-
zem našeho odhodlání měnit sami sebe pro-

střednictvím pomoci druhým. Postní almužna 
je projevem dobrovolné osobní duchovní for-
mace nikoli sbírka. Úmysly postní almužny 
jsou pak uskutečněny prostřednictvím Cha-
rity Moravská Třebová, která je aktivní služ-
bou církve chudým a potřebným. Jedná se 
většinou o přímou pomoc do rodin.
Potravinová sbírka se rozšířila o jar-
ní část
Potravinová sbírka se letos poprvé rozšířila 
i o jarní část, která se uskutečnila v obcho-
dech v sobotu 18. května, v předchozích 
ročnících byla pouze na podzim. V Morav-
ské Třebové bylo možné potraviny darovat 
v Penny Marketu v ulici Svitavská. Vybrané 
potraviny a drogistické zboží pomohou ze-
jména seniorům, matkám samoživitelkám, 
pěstounským rodinám a dětem z dětských 
domovů, a to přímo v Moravské Třebové. Do 
akce bylo zapojeno 337 obchodů po celé 
ČR. Nově bylo možné také darovat potra-
viny přes internet, například v internetových 
obchodech jako Rohlík.cz nebo iTesco.cz. 
Moc děkujeme dobrovolníkům, kteří se na 
sbírce podíleli a všem dárcům, kteří se do 
sbírky zapojili a pomohli.

Charita Moravská Třebová hledá 
dobrovolníky
Stále hledáme ochotné lidi, kteří jsou starší 
15 let a mají chuť se zapojit do práce s mlá-
deží v regionu Moravskotřebovska a Jevíč-
ska. Pro bližší informace se obraťte na naši 
koordinátorku: tereza.letfusova@mtrebova.
charita.cz, tel. č.: 733 742 157. Za vykonání 
dobrovolnické služby vystavíme dobrovolní-
kům osvědčení, nabídneme supervizi, škole-
ní a podporu koordinátorů.
Komunitní centrum O krok dál 
v Linharticích slavnostně otevřeno 
V průběhu akce otec Šebestián požehnal 
nové prostory a proběhl program na téma 
destigmatizace duševních onemocnění s cí-
lem přiblížit široké veřejnosti život osob s du-
ševním onemocněním. 
Bližší informace o celkové činnosti Charity 
Moravská Třebová najdete na: www.mtrebo-
va.charita.cz nebo www.facebook.com/cha-
rita.trebova,  nebo osobně na adrese Cha-
rity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnan-
ci Charity M. Třebová

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Charita Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM, Svitavská 6/5, Moravská Třebová, www.farnostmoravskatrebova.cz

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová 
tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

Centrum pro rodinu Sluníčko

Sbor Českobratrské církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová, farář sboru Ivo David, tel.: 728 143 334

zení a autorské čtení básníka Jana Škroba
Pravidelný program:
neděle  9:00 Bohoslužby
čtvrtek 17:00 Biblická hodina na faře

Mimořádný program:
14. 6. v 18:00 Koncert gospelového sboru 
Joyful Noise
22. 6. v 16:00 Přednáška o teologii osvobo-
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soutěže byl Jevgenij Najer z mistrovské-
ho týmu, který získal 9,5 bodu z 11 par-
tií. Lysá nad Labem se vedle Najera mohla 
spolehnout právě i na zmíněného Vojtěcha 
Pláta, který také nenašel přemožitele a při-
dal osm bodů.                                (pm)

Vojtěch Plát pomohl Lysé nad Labem získat 
první extraligový titul

All Plebs Tour začala
Ragbystům začala 28. 4. sezóna, která se 
v jarní části sestává z turnajů 9‘s Cup CZR-
LA. Prvním a zároveň největším turnajem byl 
právě ten v Hradci Králové 28. 4. All Plebs 
přivezlo do Hradce větší množství juniorů, 
kteří si poprvé mohli zahrát ragby ve svých 
věkových kategoriích. 
V kategorii U12 máme zatím pouze jedi-
ného zástupce, a to Seba Roche, kterému 
se ve své kategorii 
podařilo položit. 
Seb si zahrál s hrá-
či Hradce Králové 
a Prague Pillagers. 
V kategorii U15 
jsme vytvořili tým 
s Hradcem Králové, 
kde měli většinovou 
převahu mladí pleb-
sáci. A sehráli pěkné 
a důstojné zápasy 
s mnohem déle tré-
nujícími borci. Ka-
tegorie U12 a U15 
se hrají formou bez-
kontaktního rugby, 
tzv. Touch Ragby, 
na které se specializuje právě tým z Prahy. 
Nakonec se v Hradci uskutečnil i zápas v ka-
tegorii U18 Kontakt, kde All Plebs posklá-
dalo vlastní tým za přispění 3 hráčů (Havlíč-
kův Brod, Mikulov) a nastoupilo proti výběru 
CZRLA. Zápas nabídl několik pohledných 
individuálních akcí a ukázal jak hráčům, tak 
trenérům kudy by měl směřovat jejich další 
rozvoj. V hlavní části turnaje se All Plebs ocit-
lo ve „skupině smrti“ zároveň s úřadujícím 
mistrem ČR Hradcem Králové, prvodivizním 
týmem Mad Squirels Vrchlabí a spojeným 
týmem Mikulov/Hodonín. Turnajové predik-
ce jasně hovořily o posledním místě pro All 
Plebs na konci turnaje. S tím jsme se nehodla-
li smířit, a tak jsme se rvali o body, jak jen to 
šlo. A výsledek? All Plebs v Hradci ostudu ur-
čitě neudělalo a v rozřazovacích bojích jsme 
si měli zahrát o 5. místo s Trutnovskými vlky, 
ti však z důvodu domluvené dopravy museli 
turnaj opustit. Protože jsme ještě neměli rug-
by dost, zahráli jsme si zápas s prvodivizním 
týmem Chrudim Rabittohs. Týmem, který měl 
bojovat o bronzovou pozici. Od této chvíle 
všichni vědí, že All Plebs nejezdí nikam do 
počtu. Konečné páté pořadí bylo, jak pro 
nás, tak pro celou ragby komunitu velkým 
překvapením.
Základní část soutěže pokračovala v květ-
nu turnajem v Dlouhoňovicích, kde byl po-
řádajícím týmem Letohrad. Na tento turnaj 
dorazily pouze týmy z druhé divize (Vlci 

Trutnov, Barbarians Letohrad, Krupka Dra-
gons Teplice) a tým z jižní Moravy (Hodo-
nín, Mikulov, Břeclav). Na turnaji jsme bojo-
vali srdnatě, ale s jedním vítězstvím a třemi 
porážkami jsme se nakonec kvůli rozdílu 
skóre museli spokojit s posledním 5. místem. 
Tento turnaj pro nás určitě nebyl zklamá-
ním, protože jsme se často dokázali vyrov-
nat ostatním týmům, a ve 2 zápasech nám 

utekly lepší výsledky a s tím i bodíky jen 
kvůli vlastním chybám. All Plebs zbraně ne-
skládá, naopak se maximálně připravuje na 
další turnaj, kde bude chtít své jméno znovu 
proslavit. Každá výhra, každý dílčí úspěch 
nás posunuje dál.          Redakce All Plebs

Šachisté Lysé nad Labem, v sestavě s mo-
ravskotřebovským odchovancem Vojtěchem 
Plátem, vyhráli extraligu a po devíti letech 
ukončili nadvládu Nového Boru. Dlouho-
letý suverén soutěže prohrál i s Pardubi-
cemi a skončil až třetí. Nejlepším hráčem 

Pohár trojic 
Olomouckého kraje

Tato volejbalová soutěž se odehrává v něko-
lika kolech, která na sebe plynule navazu-
jí. Z Moravské Třebové se zúčastnilo jedno 
družstvo, ve kterém se v průběhu všech kol, 
postupně vystřídala tato děvčata: Simona 
Pálková, Barbora Krajčiová, Laura Kubíno-
vá, Veronika Oyelakin a Lucie Brdíčková. 
První kvalifikační kolo se uskutečnilo v prosin-
ci. Zde se děvčatům podařilo umístit hned do 
3. skupiny z 9. V průběhu dalších kol se vo-
lejbalistky postupně propracovaly do 1. sku-
piny. Dne 27. dubna proběhlo v Přerově zá-
věrečné kolo této soutěže, kde na děvčata 
čekala odměna za pěknou spolupráci a hru 
v podobě celkového 8. místa ze všech 54 
zúčastněných družstev. Gratulujeme.
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parametry. Příjmy a výdaje jsou v rovnová-
ze. Největší mládežnickou členskou základ-
nou disponují hokejisté, na paty jim šlapou 

TJ Slovan Moravská Třebová garantem sportu ve městě

KP mládeže v rapid šachu

3. ročník příměstského tábora s atletikou pro děti

Sportovní bilanci města za uplynulý 
rok 2018 zhodnotilo sdružení de-
legátů TJ Slovan, z.s. Úvodní slovo 
pronesl předseda Pavel Charvát, při-
vítal slavnostní hosty (starosta, rad-
ní, zastupitelé města) a vyzval pří-
tomné, aby společně minutou ticha 
uctili památku Františka Matouška, 
dlouholetého sportovního nadšence, 
který nás bohužel loni v říjnu navždy 
opustil. Dále pak ocenil rozšiřující 
se členskou základnu sportujících, 
1350 obyvatel města je sdruženo ve 
13 oddílech. Hlavní výbor vyvíjí pra-
videlnou a standardní činnost. V roce 2018 
hospodařil Slovan účelně, ekonomicky se mu 
dařilo. Rozpočet na rok 2019 má podobné 

vá a Jiří Ryšánek, v HD14 Dan Mičík a Flori-
an Beil a v HD16 Michal Straka. Z chlapců 
nejlepšího umístění dosáhl Matyáš Daul 
(9.) a Vojtěch Šmehlík (13.). Velmi dobré-
ho výsledku dosáhla opět Leona Bártová 
(10.). Leonce se v posledním kole podařilo 
přeskočit všechna děvčata před ní a popr-
vé v kariéře tento turnaj v dívčí kategorii vy-
hrála. K letošnímu titulu krajské přebornice 
v klasickém šachu tak přidala i titul krajské 
přebornice v rapid šachu. Gratulujeme.

Zdeněk Sojma, předseda oddílu

vy. Mimo atletický program budou pro děti 
připraveny i různé výlety a návštěva aqua-
parku. Cena za dítě je 1 900 Kč. V ceně 
jsou zahrnuty obědy, pitný režim, dopole-
dní a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, 
pojištění a závěrečné diplomy a medaile. 

První květnovou sobotu se sjelo do Svitav 
celkem 131 mladých šachistů a šachistek 
z celého Pardubického kraje, aby odehráli 
v multifunkčním centru Fabrika krajský pře-
bor mládeže v rapid šachu (hra ve zrych-
leném tempu). Za náš šachový oddíl TJ 
Slovan Moravská Třebová a DDM Maják 
nastoupilo devět mládežníků a měli jsme 
tak zastoupení ve všech věkových katego-
riích. V kategorii HD10 nás reprezentoval 
Matyáš Daul, Vojtěch Šmehlík, Aleš Komá-
rek a Josef Dvořáček, v HD12 Leona Bárto-

O prázdninách pořádáme příměstský tá-
bor s atletikou a jinými sporty pro děti 
v Moravské Třebové. Tábor se uskuteční ve 
2 termínech 15.–19. 7. a 12.–16. 8. For-
mou hry se děti naučí základy atletiky a ji-
ných sportů a užijí si přitom mnoho zába-

fotbalisté. Oddíl se neustále rozšiřuje 
o nové členy a oddíly. Novým oddí-
lem TJ Slovan je od letošního roku 
ragby. Co do velikosti patří TJ Slovan 
Moravská Třebová mezi TOP 10 od-
dílů v Pardubickém kraji. Na zákla-
dě hlasování bylo rozhodnuto, že se 
město Moravská Třebová stane pro-
vozovatelem horolezecké stěny. Ná-
sledoval výčet úspěchů jednotlivých 
oddílů. Všem se více či méně daří, 
město poskytuje dostatečnou garan-
ci, čímž vytváří všem členům přijatel-
né zázemí. Je radost se dívat na plné 

tělocvičny, hřiště, sportoviště a paralelně 
také na úspěchy sportovců. Peníze pro sport 
jsou dobrá investice.                              (pm)

Cyklománek odstartoval
Čtyřicet děvčat a chlapců se i přes nepřízeň po-
časí zapojilo do úvodního závodu cyklistického 
seriálu Cyklománek 2019. Tím byla 28. dubna 
terénní časovka na hřišti v Sušicích. Zde byla 
pro závodníky připravena náročná trať, kte-
rou ovšem všichni šikovní mládežničtí cyklisté 
bravurně zvládli. Dalším závodem bude Měst-
ské crosscountry, které se uskuteční 9. červ-
na na Knížecí louce. Kalendář závodů, akcí, 
výsledky a podrobnější informace na www.
cykloman.cz  v záložce Cyklománek.   (pm)

Přihlášky a podrobnější informace nalez-
nete na internetových stránkách www.pri-
mestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 
777 269 240. Těšíme se na Vás.

 Tomáš Kraus

Ve středu 8. května proběhl již 44. roč-
ník Dětřichovského memoriálu, 
který je nejen významnou sportovní udá-
lostí, ale i připomínkou obětí žen růz-
ných národností během 2. světové války 
v pracovním táboře za obcí Dětřichov 
u Moravské Třebové. Na start se i letos 
ve věku 85 let postavil Alois Bílek, čímž 
si připsal rekordní 33. účast v řadě
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ské stříbro. Španělský nezapomenutelný tý-
den tak názorně prokázal, že se Moravská 
Třebová může pochlubit kolektivním sportem 
evropské úrovně, který směle konkuruje dlou-
hodobě zavedeným sportům. 
Za Moravskou Třebovou hráli: Kubica, Vyky-
dal, Mičuda, Hubočan, Kočiš, Németh, Mi-
čenec, Leasure. Trenérem byl Karol Smatana. 

Zápasy	FK	Slovan	Moravská	Třebová
Skupina A:
FK Slovan Moravská Třebová - ExpoTorg 
Moskva (RUS) 4:6 (1:3), branky Hubočan 

Mezinárodní fotbalové mládežnické klání 
ve Vlaardingenu je každoroční událostí, 
která se koná vždy na konci každé sezóny 
(8.–9. 6.). Letos se uskuteční jeho jubilejní 
40. ročník, a to z něj činí jeden z nejstarších 
mezinárodních turnajů v Nizozemsku. Mo-
ravská Třebová se ho zúčastní na základě 

pozvání fotbalového oddílu našeho part-
nerského města Vlaardingen. V průběhu 
zápolení budou žákovské týmy SKP Slovan 
Moravská Třebová U13 a U15 konfrontová-
ny s osmi mužstvy z Nizozemí a Anglie, kte-
ré budou rozděleny do dvou víkendových 
hracích dní.                                           (pm)

Báječné evropské stříbro sálových fotbalistů

Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj ve Vlaardingenu

Moravskotřebovský celek dokráčel ve Špa-
nělsku až do finále Poháru UEFS, kde sice 
podlehl soupeři z Moskvy, ale i tak si připsal 
největší úspěch v dosavadní klubové historii. 
Až ve finále jednoho z nejprestižnějších turna-
jů pro ty nejlepší evropské týmy se zastavila 
spanilá cesta sálových fotbalistů z Moravské 
Třebové na Poháru UEFS ve španělském Lloret 
de Mar. Šakalové tak doko-
nale navázali na svoje dosa-
vadní maximum, čímž bylo 
prvenství v Českém poháru 
2018, což je právě na tuto 
akci katapultovalo. „Ve Špa-
nělsku se sešel jeden z nej-
lepších kolektivů v dějinách 
sportu v Moravské Třebové, 
který společně táhnul za 
jeden provaz směrem k vy-
sněnému úspěchu. Týmový 
duch byl obrovský, všichni 
českoslovenští kluci dřeli do 
úmoru,“ chválil svoje svěřen-
ce manažer Petr Matoušek. 
Odměnou jim budiž stříbro 
z tohoto poháru, když na 
turnaji nalezli jediného přemožitele. Tím byl 
moskevský ExpoTorg. Síla ruské sálovky byla 
nad moravskotřebovské síly, ale rozhodně ne-
šlo o nějaké jednoznačné partie. V základní 
skupině podlehli šakalové Rusům 4:6, ve svém 
druhém vystoupení si ale poradili s domácím 
mužstvem z Lloret de Mar hladce 5:0 a zajis-
tili si tím postup do čtvrtfinále. V něm otočili 
nepříznivý vývoj „bratrovražedného“ due-
lu s Bombarďáky Větřní z 2:4 a 3:5 na 7:5 
a stanuli v semifinále. Ani to nebyla konečná, 
protože francouzského soupeře Futsal Le Luc 
přehráli 4:2 a neuvěřitelné se stalo skutkem: 
Moravská Třebová si zahrála o Pohár UEFS! 
Proti ní vyrukoval ExpoTorg Moskva a rozho-
dující byl první poločas, který třebovští ztrati-
li 1:3. I když bojovali o návrat do utkání ze 
všech sil, zkoušeli i hru bez gólmana, tak se 
skóre nezměnilo a zůstalo jim báječné evrop-

2, Németh, Mičuda
FK Slovan Moravská Třebová - F. S. Lloret de 
Mar (CATALUNIA) 5:0 (2:0), branky: Hubo-
čan, Leasure, Mičenec, Mičuda, Vykydal
Čtvrtfinále:
FK Slovan Moravská Třebová - Bombarďáci 
Větřní (CZE) 7:5 (2:3), branky Leasure 3, Mi-
čuda 2, Kočiš, Németh 

Semifinále:
FK Slovan Moravská Třebo-
vá - Futsal Le Luc (FRA) 4:2 
(2:0), branky Leasure 2, Mi-
čuda, Hubočan
Finále:
FK Slovan Moravská Tře-
bová - ExpoTorg Moskva 
(RUS) 1:3 (1:3), branka Mi-
čuda
Konečné	pořadí	UEFS cup 
2019, Lloret de Mar, Špa-
nělsko (29. 4.–6. 5.):
1. ExpoTorg Moskva (RUS), 
2.	 FK	 Slovan	 Moravská	
Třebová	 (CZE), 3. Futsal 
Le Luc (FRA), 3. NSL Almaty 
(Kazachstán), 5. Bombarďá-

ci Větřní (CZE), 6. Uralan (RUS), 7. Associa-
tion Dracénoise de Futsal (FRA), 8. F. S. Llo-
ret de Mar (CATALUNIA), 9. Young United 
Team (ESP).                                            (pm)

Fotbalový kemp 2019
užít i jako příměstský. Cena fotbalového 
kempu 1 800 Kč, v ceně je zahrnuto: 

fotbalové triko se jménem, snídaně, 
obědy, večeře, svačiny, pitný re-
žim, návštěva FotbalParku v Lito-
myšli a návštěva aquaparku. Bě-
hem fotbalového kempu se děti 
mohou těšit na návštěvu mládež-

nických fotbalových reprezentantů 
ČR. Více informací na www.skpslovan.cz

Zahájení ve středu 10. 7. v 9:00 hod. 
na hřišti SKP Slovan Moravská Třebo-
vá, ukončení v neděli 14. 7. cca 
v 17:00 hod. Kemp je určen pro 
děti od 7 do 15 let, ubytování 
ve stanech v areálu SKP Slo-
van (v případě špatného počasí 
v kabinách). Stravování: snída-
ně, obědy, svačiny a večeře v Hos-
půdce U Standy. Fotbalový kemp lze vy-


